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Dintotdeauna pro

fesia și vocația de ti
pograf au fost o u- 
nitate. venind dinspre 
înțelepciune și mer- 
gînd către conștiința 
omului. Așa l-am cu
noscut prin veacuri 
pe Gutemberg. Tot 
așa i-am cunoscut pe 
cei din pivnițele as
cunse de hăituiala 
dușmanilor luminii, 
zămislind cuvintul de 
flacără al partidului. 
Și tot așa îi întâlnim 
pe cei ce ne concreti
zează nouă, tuturor, 
în rînduri, în coloa-

Finalizarea sarcinilor de plan pe anul in curs
Pregătirea temeinică a producției anului 1974

La E.M. Aninoasa

Trei brigăzi raportează:
„Dăm cărbune in

contul anului 1974“
• In ziua de 10 decembrie, la mina Ani

noasa brigăzile de mineri conduse de Nico- 
lae ILIE, Petru ROMAN și Pavel DEDIU 
și-au îndeplinit sarcinile de plan anuale.

• Constanța succeselor provine din apli
carea largă a întrecerii socialiste, a iniția
tivelor minerești, din responsabilitatea ce 
a caracterizat munca fiecărui miner.

Comuniștii șefi de brigadă 
NICOLAE ILIE, PETRU 
ROMAN și PAVEL DEDIU 
din cadrul sectorului I al 
minei Aninoasa raportează 
că, începînd cu data de 11 
decembrie, lucrează în con
tul primei luni a anului vi
itor, ca urmare a îndeplini
rii sarcinilor de plan ce le 
revin pe anul în curs. După 
cum au afirmat cei trei bri
gadieri fruntași, Ia baza suc
ceselor pe care le-au obținui 
sistematic, în tot
cestui an, a stat îmbrățișa
rea de către toți 
lor de muncă a inițiativelor 
de întrecere proprii sau ale 
altor mineri fruntași din Va-

lea Jiului, precum și spiritul 
de răspundere, operativitate 
și exigența dovedite în mun
ca de zi cu zi.

Prin aplicarea 
minerului PETRE
TANTIN, de la mina 
ni, de a realiza lunar 
batajele frontale cîte 
cicluri de avansare 
sarcinile de plan,
condusă de NICOLAE 
a reușit să realizeze în 
ritmic producția pe tot 
cursul acestui an și își
pune să extragă suplimentar

inițiativei 
CONS- 

Lupe- 
în a- 
două 
peste

brigada
ILIE 
mod 
par- 
pro-cursul a-

Garanția unei activități rodnice 
la E. M. Uricani

Participarea întregului colectiv 
la acțiunea de valorificare 

maxima a capacităților minei
Convorbire cu ing. CAROL SCHRETE^, directorul E.M. Uricani —

Exploatarea minieră Uricani reprezintă una din unitățile economice din Valea Jiului 
căreia ii revin sarcini deosebite pe linia satisfacerii necesităților de cărbune cocsificabil 
ale economiei naționale. Discuția purtată cu tovarășul ing. CAROL SCHRETER, directorul 
E. M. Uricani, ne-a relevat unele aspecte privind pregătirile 
zile in scopul asigurării de condiții tehnico-materiale optime 
lă incă din prima zi a anului viitor a sarcinilor de plan.

care se fac aici in aceste 
pentru îndeplinirea integra-

tovarășii Constantin DĂNILĂ 
tehnician — E.M. Aninoasa

(Continuare in pag. a 3-a)

— Am dori să aflăm, tova
rășe director, cum apreciați 
sarcinile de plan cu care va 
fi confruntat în cursul anului 
viitor colectivul minei ?

— Consider că sarcinile a- 
nului viitor sînt corelate cu 
posibilitățile minei atît din 
punct de vedere al volumului 
de producție, cît și al nivelu
lui indicatorilor tehnico-eco- 
nomici. Afirmînd că avem re
ale posibilități de a ne realiza 
sarcinile de plan la activitatea 
de producție, vreau, totodată, 
să subliniez că în cursul anu
lui viitor va trebui să acordăm 
o atenție deosebită lucrărilor 
de deschideri și pregătiri, ast
fel încît să putem asigura o 
dinamică corespunzătoare a 
producției în anii viitori. Vom 
asigura în același timp posi
bilitățile de realizare a lucră
rilor de Întreținere pentru a 
se crea condiții normale 
desfășurare a procesului 
producție din subteran.

— Care este stadîul actual 
de realizare a lucrărilor de 
deschideri și pregătiri in ca
drul minei ?

fost acumulate im- 
restanțe în execuția 
O oarecare înviorare

de 
de

Producție

huite zilnic pentru încălzire

■

■

Gerul aspru, cu care a debutat această iarnă în Va
lea noastră, a pus probleme grele și micului colectiv de 
la distribuția de cărbuni Petroșani.

...15 centrale termice pentru blocuri cu încălzire 
centrală, mii de gospodări așteaptă zilnic cărbunele — 
pîinea cazanelor și sobelor — ca prin căldura produsă 
să contracareze mușcătura frigului persistent. De ace
ea, depozitul respectiv primește în fiecare zi cîte 5 
vagoane cu cărbune pe care le descarcă și le distribuie 
pentru încălzit! In această spornică activitate, eforturi 
deosebite depun muncitorii Mihai Rîjaci, Petru Bălu- 
șe, Petru Voicu, Iacob Drăgănesc, șoferii Dumitru Un- 
taru, Ladislau Gomboș, Petru Moraru, Pavel Nicolae 
și excavatoristul Coloman Varga — cu sprijinul căruia 
mșinile sînt încărcate cu cărbune într-un ritm rapid.

Coordonatorul acestei deosebit de importante acti
vități — iarna, toată lumea are nevoie urgentă de căl
dură ! — este Ștefan Boța, un om cu calități organiza
torice remarcabile, un spirit calm, cu memorie de invi
diat, care, în toiul muncii reușește totdeauna să facă 
împărțirea cea mai potrivită a transporturilor, să dis
cute liniștit cu cetățenii care solicită trimiterea cărbu
nilor și pe strada lor satisfăcîndu-le în cel mai scurt 
timp doleanțele.

Așadar, un colectiv harnic, cu adevărat sudat în 
iureșul muncii cotidiene, pentru a putea face față sar
cinilor zilnice importante ce îi revin în asigurarea 
cărbunelui de încălzit pentru populația orașului.

■ st. PUIU

Brigadierul llie Nicolae de 
mina Aninoasa inconjurat 
cîțiva din membrii brigăzii 
fruntea căreia a obținut 
succes remarcabil : îndepli

nirea cu 20 de zile inainte de 
termen a planului anual.

PATISERIA — 
RENOVATĂ

Acum în preajma 
sărbătorilor de iarnă și 
Patiseria „Minerul" de 
pe strada Republicii 
din Petroșani a îmbră
cat veștminte noi. A 
fost zugrăvită și revop- 
sită. Și laboratorul de 
patiserie a trecut prin 
aceleași prefaceri. Vi
trinele au fost amena
jate cu mult gust în
tr-un mod atractiv. 
Totodată unitatea a 
fost dotată cu o vitri
nă frigorifică.

La reamenajgre și-a

ne și pagini, gînduri- 
le și sentimentele 
prezente.

A fi tipograf în
seamnă măi . mult de- 
cît a face' o meserie. 
Orînduind literele, ti
pograful, pune în pa
gină lumini și umbre; 
și n-o face ca un sim
plu acoperitor de 
sarcini, fiindcă misiu
nea lui a fost și 
te, dintodeauna. 
socială.

Fiecare dintre 
își amintește,
gur, de ! fascinantele 
cărți alț copilăriei. 
Erau primele întîl-

es-
una

noi 
desi-

niri cu semnul mun
cii tipografilor. Le- 
am simțit noblețea în 
primul nostru abece
dar, acum îi avem a- 
lături în fiecare dimi
neață. Cînd luăm în 
mină ziarul ni-i în
chipuim — și unii 
dintre noi îi știm bi
ne — anticipînd pen
tru fiecare sentimen
tul plenar al bucu
riei colective în fața 
unui nou

zinei sau 
noastre.
sînt atît de prezenți 
în cotidian încît

succes al u- 
al patriei
Tipografii

nil

ne putem concepe 
viața fără ei. Munca 
tipografilor are, în 
primul rînd, această 
foarte nobilă caracte
ristică de a fi primi
tă cu sentimentul că 
beneficiezi de un dar, 
al lor mai întîi, și, 
negreșit, al tuturor 
celorlalți oameni, de 
un dar al civilizației, 
printre ai cărei pro
motori se situează la 
loc de cinste și ei.

De ziua lor. a tipo
grafilor, cele mai a- 
lese gînduri pline de 
stimă și prețuire.

13 DECEMBRIE
Generația noastră păstrează o neștearsă amintire 

jertfei aduse de muncitorii tipografi din București în 
lupta revoluționară a poporului român împotriva ex
ploatării și asupririi. Eroicul moment de la 13 Decem
brie 1918 — înscris cu litere de foc în cartea de aur a 
istoriei ca un simbol al curajului, dîrzeniei, spiritului 
de sacrificiu și dăruire pentru cauza scumpă a liber
tății și socialismului — s-a incrustat adine în con
știința poporului român alături de cele mai semnifica
tive evenimente din trecutul zbuciumat al patriei.

Era o iarnă tristă și grea. Pe fondul sărăciei gene
rale a țării Se profilau vaste mișcări de mase împotri
va mizeriei și nedreptăților sociale. Gravele contradic
ții economice, sociale și politice care măcinau socie
tatea burghezo-moșierească și care se ascuțiseră Ia ma
ximum în condițiile primului război mondial își gă
seau expresia în tot mai multe ciocniri de clasă din
tre proletariat și burghezie.

Sub influența Marii Revoluții Socialiste din octom
brie mișcarea muncitorească din țara noastră și-a spo
rit avîntul ; valul de greve, demonstrații și proteste in
dicau intensificarea procesului de clarificare ideologi
că. de maturizare politică și creștere a combativității 
mișcării muncitorești. Prin acțiunile lor de clasă 
pentru cucerirea drepturilor umane și a libertăților ce
tățenești, tipografii s-au situat în iarna lui 1918 în 
primele rînduri ale luptei muncitorimii bucureștene.

Evenimentele din 13 Decembrie 1918 au fost declan
șate de hotărîrea muncitorilor tipografi din capitală de 
a organiza o grevă generală cu scopul de a obține sa
tisfacerea unor revendicări atît economice cît și poli
tice. Pentru ce se ridicaseră tipografii bucureșteni la 
luptă ? Ei cereau rezolvarea unor probleme din 
mai elementare : ZIUA DE MUNCĂ DE 8 ORE, 
BUNĂTĂȚIREA SALARIILOR, DESFIINȚAREA
MENZILOR. Experiența îi învățase, însă, pe muncitori,

/ntr-un fel sau altul, zil
nic trece prin mîinile 
noastre cuvintul scris. 

De la slovele abecedarului ne
lipsit din mina fiecărui copil și 
pină la rindurile cărții îndrăgi
te la orice treaptă a vîrstei pre
zenta tipografului este pretu
tindeni. II descifrăm în semnul 
lăsat de cerneala tipogralică în 
scoarța mai tare sau mai flexi
bilă a veștmîntului pus peste 
pagini, in foșnetul ziarului des
făcut cotidian, în grabă. în fata 
chioșcului de difuzare fără de

Rînduri
pentru cei 
de la tipar

cele 
IM- 

A-

care viata nu mai poale fi 
concepută peste tot de oameni, 
in cadrul procesului de comu
nicare. Munca celor de la ti
par lasă urme ce dăinuie In 
timp. Obișnuiti prin firea lu
crurilor să nu treacă o zi In 
care ochii noștri să nu se ada
pe cu cuvintul tipărit, ne gin- 
dim poate mai pufin la migala, 
răbdarea, priceperea și măiestria 
cu care tipograful — ziua sau 
în cursul nopții — stă aplecat 
asupra mormanului de semne 
grafice, literele de plumb inerte 
pe care rinduindu-le după legi
le acestei îndeletniciri, gin
gașe și nobile, le dă viată 
veșnică.

— Au 
portante 
acestora, 
s-a constatat în ultima vreme 
în ceea ce privește ritmul de 
execuție al lucrărilor de des
chideri. Creșterea capacității 
de producție 
putea realiza 
deplinirea și 
cursul anului 
rilor de plan la lucrările de 
deschideri și pregătiri.

— Care vor fi principalele 
obiective aflate în lucru în 
domeniul deschiderilor și" 
pregătirilor 7

— In cursul anului viitor 
vor cunoaște o dezvoltare 
deosebită lucrările de deschi
dere a orizontului 400 și se 
vor urgenta lucrările de să- < III și IV/1. 
pare a planului înclinat nr. 3, 
care va face legătura cu acest 
orizont. Vor intra în produc
ție primele abataje în blocul 
VI — Bărbătenj și vor începe 
lucrările de săpare a puțului 
nr. 5, care va permite în vi
itor deschiderea cîmpului 
minier Hobiceni.

— Care vor fi preocupările 
orientate spre creșterea nive
lului

a minei se va 
numai prin în- 

depășirea în tot 
1974 a prevede-

eficienței economice ?
Este un capitol la care 
a înregistrat în ultimul 
rezultate nesatisfăcătoa- 

Știm, de asemenea, că re-

mina 
timp 
re. j 
centa Plenară comună a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, a trasat 
tuturor oamenilor muncii sar
cina expresă de a realiza în 
cursul anului 1974 un salt 
substanțial în ceea ce priveș-

Pe banda de
preparației

Intr-un șuvoi aproape conti
nuu, benzile transportoare ale 
separației din cadrul prepa
rației Petrila vehiculează căr
bunele brut sosit de la minele 
Petrila, Lonea, Dîlja și Live- 
zeni spre ciurul clasa tor. Aici, 
cel cu granulația mai mică de 
80 mm, „scăpa" prin ciurul cla- 
sator luîndu-și drumul spre 
silozuri pentru a intra în flu
xul de preparare, iar cel ce 
depășește dimensiunea de 
80 mm, curge pe banda de cla
ubaj a separației. Un mă
nunchi de oameni harnici e- 
xecută aici alegerea sterilu
lui, iar cărbunele de sortul 
bloc (bulgăros) este transpor
tat pe această bandă direct în 
vagoanele de cale ferată și li
vrat beneficiarilor. Acest căr
bune bloc este sortimentul cel

adus contribuția întreg 
colectivul patiseriei in 
frunte cu responsabila 
Bărbulescu Maria. A- 
provizionată cu un bo
gat și variat sortiment 
de produse, unitatea își 
așteaptă consumatorii, 
iar vînzătoarele Peter 
Elena și Popa Maria, 
sîntem convinși că vor 
ști să-i primească.

Spre regretul nostru, 
chiar de la redeschide
re, unul din geamurile 
vitrinei, a fost spart 
de doi cetățeni certați 
cu bunacuviință...

NOUTĂȚI LA
LIBRĂRIE

Ieri, la librăria „Ion 
Creangă" din Petro
șani au fost puse în 
vînzare cîteva noutăți

te nivelului eficienței econo
mice. Acest deziderat vom 
căuta să-l realizăm prin creș
terea productivității muncii 
și reducerea consumurilor de 
materiale și energie. Anul vi
itor va crește ponderea pro- 

. ducției extrase din abatajele 
frontale. Intenționăm să spo
rim productivitatea muncii în 
abatajele frontale, prin adop
tarea unor măsuri riguroase 
în sensul plasării optime, 
îmbunătățirea întreținerii e- 
chipamentului hidraulic și de 
transport. Alături de abataje
le frontale ce vor fi deschise 
/în stratul 15, blocurile IV, V/2 
și V/3, contăm pe menținerea 

/ productivităților înalte în a- 
babaj.ele cameră din blocurile

l

— Care vor fi alte noutăți 
tehnice ale anului viitor ?

— Se preconizează punerea 
în funcțiune a stațiilor tele- 
grizumetrică și de degazare, 
vor sosi noi pompe de înaltă 
presiune care să asigure con
diții optime de lucru în aba
tajele dotate cu stîlpi hidrau
lici. Vom urmări îmbunătăți
rea alimentării cu, energie e- 
lectrică și pneumatică a lo
curilor de muncă din subteran.

De asemenea, în scopul ur
gentării ritmului de execuție 
a lucrărilor 
vor organiza 
în care scop

de deschideri se 
avansuri rapide, 
vom asigura do-

Convorbire consemnată de
Bujor BOGDAN

(Continuare in pag a 3-a)

claubaj
Petrila

de calitate
mai bun. In cursul lunii no
iembrie colectivul separației a 
produs peste prevederile pla
nului 662 tone de cărbune blo
curi, respectînd întrutotul nor
mele de calitate prevăzute de 
STAS. Cele mai frumoase re
zultate au fost obținute de 
schimburile conduse de Petru 
Matei, Iacob Rusan și Vladis
lav Luca sub îndrumarea maiș
trilor Ioan Toacă, Aurel Onea 
și Alexandru Cupșan. Cheia 
succeselor acestui colectiv 
constă în buna întreținere și 
funcționare a utilajelor. în fo
losirea acestora 
tul maxim.

la randamen-
4

DOBOȘ,Emilian
șef de schimb preparația 

Petrila

editoriale care se bu
cură de o mare căuta
re. Menționăm o parte 

Și 
Ar-

I vo- 
că- 

„Su- 
Iele- 

Mitică Popescu,

din ele : „Versuri 
proze" de Tudor 
ghezi, lucrare în 3 
lume în cuprinsul 
reia sînt incluse 
flete tari, Jocul 
lor,
Act venețian, Danton, 
Bălcescu" de Camil Pe
trescu, „Departe de lu
mea dezlănțuită", „Za- 
lacain aventurierul", 
„Ghepardul" și altele.

Din literatura pen
tru copii, au sosit șt 
au fost puse în vînza
re „Năzdrăvăniile ro- 
boțeluluî Robi" și „Ex
periențe fără labora
tor".

I 
I
I

Buchet 
de rezultate 

frumoase 
în muncă

Tipografiei 
întâmpină

cu un
realizări

Colectivul 
Petroșani 
tipografilor 
chet de 
sebite în munca sa. Planul 
valoric pe 11 luni din anul 
în curs a fost depășit cu 
75 000 lei. Angajamentul ini
țial al colectivului se cifra 
la 50 000 lei. Dar în urma 
rezultatelor bune din prima 
jumătate a anului, a fost re
vizuit și suplimentat cu încă 
25 000 lei. Și acest obiectiv 
este în prezent atins, colec
tivul unității fiind însuflețit 
de dorința de a-și realiza 
sarcinile de plan ce îi revin 
pe primii trei ani ai actua
lului cincinal în jurul datei 
de 20 decembrie a.c. La 
dbbîndirea acestor rezultate 
frumoase în perioada la 
care ne referim au adus con
tribuții constante și substan
țiale Alfred BOHNE, Victor 
WERCHANSKY, Hie TIS- 
MĂNARU, Elena CĂLIN 
Virgil IORDĂCHESCU, Ni- 
culfna ARMULESCU, Ecate- 
rina BOATĂ și multi alții.

(Continuare in pag. a 3-a)

T. JIANU(Continuare în pag. a 3-a)

Tinărul linotipist Vasile Rad în exercițiul muncii. Sub miș
cările agile ale degetelor sale pe claviatura linotipului, semne
le de pe manuscris capătă forma slovei turnate în plumb pentru 
ziarul de a doua zi.

II I

Foto ; L UCIU

Concentrare la masa de paginație.
Paginatorii Virgil lordăchescu — șeful brigăzii secției ziar și Isac Mendelovits, dau 

contur paginilor ziarului aflat ieri seară in lucru.

ȘEDINȚĂ DE
LITERARcenaclu

decembrie
18, în sala

Vfneri. 14 
a.c., la ora 
de lectură a bibliotecii 
Casei de cultură din 
Petroșani, va avea loc 
o nouă ședință de lu
cru a cenaclului lite
rar „Meșterul Manole". 
Cu aceeași ocazie se 
va desfășura și o dez
batere pe tenia „Per
manențe românești în 
literatura contempo
rană".

BOGAT SORTIMENT 
DE FELICITĂRI

Apropierea Anului 
Nou constituie de fie- 
cjre dată un prilej de 
a felicita pe cei dragi

tradiționalul 
ani ! și urări 
în activitatea

din familie, prieteni și 
colegi de muncă, adre- 
sîndu-le 
La mulți 
de succes 
viitoare.

In acest scop oficiile 
poștale, librăriile,
chioșcurile de ziare și 
tutungeriile oferă un 
bogat sortiment de fe
licitări cu desene exe
cutate într-o paletă 
variată de culori.

Celor interesați nu 
Ie rămîne decît să-și 
aleagă modelul prefe
rat pentru a-1 expedia 
acolo unde doresc.

Pionierii împotriva risipei
Se extinde inițiativa în școlile 

municipiului —
Inițiativa pionierilor de la 

Școala generală nr. 6 Petro
șani — „Și noi luptăm împo
triva risipei" — este preluată 
de către elevii din Valea Jiu
lui care-și aduc contribuția 
la economisirea energiei elec
trice și a combustibilului. 
Luînd cunoștință de această 
inițiativă, comandamentul ■ u- 
nității de pionieri de la Școala 
generală nr. 6 Petrila a anali-

zat posibilitățile specifice de 
acțiune și a întocmit un plan 
concret de măsuri. Pe cori
doare, în locuri vizibile, au 
apărut lozinci mobilizatoare, 
s-au format organisme de 
control, au avut loc discuții 
în fiecare clasă a școlii despre 
atribuțiile fiecărui cetățean 
în această mare acțiune de a 
folosi rațional energia și com
bustibilul.

/

în pagina a 2-a:
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Fericita
familie

0 participare activă h rezolvarea

de activitate

Convorbire cu minerul

de bază 
cu multe 
privință.

și 
ti-

al biroului comitetului 
Intr-un cuvint el este

de partid 
unul din 
la o oră tîr- 
comitetul de

căsătoriți, feri- 
părinții, prietenii, 
timp s-a născut

sarciniSor din domeniul său

nefericită...

Minerul evoluează alături de utilajele tot mai perfecționate de care dispune

Omniprezent in activitatea de producție și obștească, 
participant neobosit la toate acțiunile întreprinse în scopul 
creșterii extracției de cărbune cocsificabil, tovarășul VASILE 
RUȘITORU este cunoscut la mina Lupeni ca brigadier, 
membru 
pe mină, 
oamenii de bază ai colectivului. L-am „prins' 
zie, după terminarea unei ședințe de lucru la 
partid. Subiectul discuției: producția, oamenii, eficiența, 
activitatea politico-educativă desfășurate in rîndul mi 
nerilor.

— Ga miner și șef de bri
gadă ce părere aveți după o 
lună de experiență despre 
eficiența noului program de 
lucru pentru mineri cu săp- 
tămîna de muncă redusă ?

— Programul, pe care noi 
toți l-am aprobat, e foarte 
bun. Eficiența lui s-a văzut, 
se simte. In luna noiembrie 
producția medie zilnică a mi
nei a fost cu circa 1 400 tone 
mai mare decît în lunile an
terioare. Realizările au cres
cut la toate sectoarele, la toa
te brigăzile. Sîntem mai ușu
rați, dar lucrurile merg mai 
bine. Cu această ocazie s-a 
demonstrat cum nu se poate 
mai bine justețea unui dezi
derat vechi al minerilor: să 
se asigure condiții la frontu
rile de lucru ca să 
munci din plin.

— Se pot obține 
în continuare ?

— Categoric. Cu o 
comitetul oamenilor muncii, 
conducerile 
respecte cu 
în aplicare 
cu prilejul 
program de 
buna desfășurare a activității 
în toate compartimentele, să 
creeze condiții normale de 
lucru în toate abatajele. In 
această direcție trebuie să se 
concentreze atenția, preocu
pările și eforturile noastre ale 
comuniștilor, birourilor orga
nizațiilor de bază, comitetului 
de partid. De modul cum vom 
duce la îndeplinire sarcinile 
pe care ni le-am propus pe 
linie de partid în legătură cu 
transpunerea în viață a nou
lui program, depinde în mod 
categoric și realizarea sarcini
lor economice, în 
creșterea extracției 
ne cocsificabil.

— Ca membru în 
mitetului dc partid 
care răspunde de propagandă, 
cum apreciați munca desfășu
rată

ca exemplu cazul sectorulu 
Vi — nu s-au ținut la timp 
din cauză că au fost slab 
pregătite. Activitatea spora
dică a unor organizații de 
bază, preocuparea nesatisfăcă
toare pentru consultarea co
muniștilor și a întregii mase 
de mineri, pentru lămurirea 
problemelor politicii partidului, 
pentru atragerea și mobiliza
rea întregului colectiv la rea
lizarea sarcinilor de produc-

se poată

progrese

condiție :

sectoarelor să 
strictețe, să pună 
măsurile stabilite 
trecerii la noul 
lucru, să asigure

principal 
de cărbu-

biroul co
pe mină,

rezultate 
arăt însă 

suficient

în acest sens ?
Avem unele 

bune. Trebuie să 
că nu am acționat
prin mijloacele muncii politi
ce. Chiar și într-o problemă 
atît de importantă cum 
consultarea oamenilor, ] 
cuparea unor organizații 
bază a fost insuficientă, 
să mai spun de faptul că 
nele adunări generale ale 
ganizațiilor de bază

este 
preo- 

de 
Ce 
u- 

or- 
aș da

șef de brigadă 
Vaslle Rușltoru

ție se datorește în principal 
faptului că nu toți membrii 
de partid sînt antrenați, pe 
bază de sarcini concrete, la 
munca politică desfășurată în 
sprijinul producției, că nu se 
face o repartizare judicioasă 
a sarcinilor în această direc
ție și nu se controlează decît 
în măsură redusă cum sînt 
îndeplinite sarcinile trasate. 
Se impune să lichidăm și cu 
situația cînd unii membri de 
partid au sarcini prea multe 
iar alții deloc. Le. activitatea 
de partid să 
comuniștii pe măsura capaci
tății fiecăruia și a necesități
lor de la fiecare loc de mun
că, din fiecare colectiv.

— Acest lucru este valabil 
și pentru cei care fac parte 
din organele alese...

— în primul rînd pentru 
acești tovarăși. Ei trebuie să 
fie exemplu pentru toți mem
bri de partid. La activitatea 
organului de partid 
organizație de bază 
să participe toți membrii bi
roului, nu numai secretarul. 
Este necesar să se stabilească 
și aici sarcini concrete, pre
cise pentru fiecare și să se 
urmărească îndeaproape prin- 

autocontrol colectiv 
sînt duse la îndeplinire. 
Ce se poate spune des- 
munca de propagandă, 
educația comunistă la

participe toți

dintr-o 
trebuie

tr-un 
cum

pre 
de 
mina ?

— Este foarte mult loc pen
tru 
nu 
folosim

mai 
sînt

bine. Personal 
mulțumit cum 

agitatorii, cum

loan Demeter, brigadierul 
sectorului I al minei Paroșeni 
va împlini în curînd 20 de ani 
de cînd lucrează în străfun
durile pămîntului. Cifră rotun
dă, care se asociază unui iti
nerar profesional ce include 
lucrări de construcții hidroteh
nice la Bicaz, exploatarea ar
gilei refractare la Șuncuiuș, 
mina de minereuri de la Bă
lan și mineritul carbonifer de 
la Lupeni și Paroșeni. Nu a 
trecut de bună voie prin atîtea 
locuri, detașări sau situații de 
excepție l-au obligat la acest 
lucru, însă nu-și poate aminti 
decît cu satisfacție de cele în
vățate la 
mine.

Cred 
lucrat 
învățat ce înseamnă lucrul 
calitate, betonul care nu 
voie să fie altfel decît spu

ne rețeta, iar galeria trebuie 
să meargă așa cum scrie în 
proiect, fără nici o deviere. 
Același lucru aș putea spune 
și despre celelalte mine la 
care am lucrat și care m-au 
ajutat să mă conving că ade
văratul miner trebuie să stâ- 
pînească orice gen de lu
crare.
- Cunoaștere care poate fi 

dobîndită prin trecerea prin 
cît mai multe genuri de lu
crări ?

fiecare din aceste

că n-a fost râu câ 
întîi la Bicaz. Acolo

- Da, pentru că eu cred că în 
primul rînd la frontul de lucru 
se poate deprinde cunoașterea 
aprofundată a meseriei. La 
noi, mai mult decît în uzine, 
muncitorul trebuie să-și cu
noască așa de bine munca 
incit să poată lua orice hotă- 
rîre în cîteva clipe, in abataj 
sînt situații cînd timpul de 
gîndire e foarte scurt și atunci 
ai mare nevoie de cît mai 
multă practică.
- Ați lucrat în tot atît de 

multe strate ca și în diferite 
lucrări miniere ?

— Am cunoscut, ca mine: 
de abataj doar straiele subțiri: 
8, 9 și 13 la Lupeni, 15 și 18 
aici la Paroșeni. Pot spune insă 
că multe sint de învățat la 
fiecare start, trebuie să-i cu- 
noștri toate secretele pe care 
ți le dezvăluie, azi unul, mîine 
altul, pentru a putea conduce 
abatajul așa cum trebuie. Să 
ne gîndim numai la o falie : 
trebuie s-o „simți" după tăria 
cărbunelui cu 5-6 metri îna
inte de a apărea în front, tre
buie să ști încotro să te în
drepți pentru a găsi cît mai 
repede stratul pierdut. Stratul 
ar fi doar unul din lucrurile 
foarte numeroase pe care tre
buie să le știe minerul. în me. 
seria noastră îți trebuie și ex
periență și curaj în egală mă

de 
de 

loan 
păți

sură, iar de importanța orga
nizării cred că s-a convins 
roată lumea.

- Cum vedeți minerui 
azi in comparație cu cel 
acum 20 de ani, cind 
Demeter a făcut primii 
în meserie ?

— Am motive să spun că 
s-a schimbat foarte mult. Mi
nerul a fost întotdeauna un 
om harnic, și astăzi 
te să producă mai 
bune ca altădată. O 
lucrînd cu combine, 
toare, cablurile duc 
electrică în toate colțurile mi
nei. Eu am și lopătat mult în 
minerit și de aceea pot spune 
că efortul pe care îl fac astăzi 
intr-un șut în abatajul în care 
cărbunele este tăiat cu com
bina este pe jumătate, față 
de cel de altădată. Numai cel 
ce a tras lemnul legat de pi
cior pe galeriile presionate 
poate înțelege cu adevărat ce 
înseamnă în munca noastră 
susținerea hidraulică.

— Au modificat 
tea ceva in felul 
minerului ?

- Au schimbat,
minerul care apasă pe buto
nul de pornire al combinei are 
in mîini o forță insutită, el iși 
schimbă felul de a gîndi, mai 
devreme tîrziu, în

ei reușeș- 
mult căr- 
face însă 
transpor- 

energia

toate aces- 
de a fi al

desigur. Azi

funcție de utilajele perfecțio
nate cu care vine în contact 
zi de zi. Eu cred că in compor
tarea minerului in abataj se 
simte și faptul că el stă ir» 
fiecare seară în fața televizo
rului și vede cum trăiește și 
muncește o țară întreagă. Ca 
și în alte meserii, minerul evo
luează alături de utilajele tot 
mai perfecționate de 
dispune.

— Care vor fi gîndurile 
care veți păși în cel de-al 
lea deceniu de minerit ?

— Nu m-am gîndit încă 
așa ceva. Dar sint sigur 
dintre aceste gînduri nu 
lipsi mulțumirea că am ajuns 
să cunosc multe din secretele 
acestei meserii. Un adevărat 
miner este un om care a cu
noscut și biruit multe dificul
tăți, un om care a reușit să 
înțeleagă multe lucruri, tocmai 
din nevoia de a se descurca 
în cele mai diferite situații. 
Pășesc în al douăzeci și unu- 
lea an de minerit cu mulțumi
rea că privind înapoi, constat 
că viața și munca noastră 
s-au schimbat mult, câ mine
rul din ziua de astăzi este un 
om care s-a 
întrerupere în 
val de timp.

care

perfecționat fârâ 
tot acest inter-

B. MIHAI

S-au văzut, s-au plăcut 
s-au căsătorit. Amîndoi 
neri, amîndoi muncitori. Au 
primit apartament, l-au mo
bilat, și-au întemeiat o gos
podărie frumușică. Fericiți 
tinerii 
ciți 
între 
și un copil care este crescut 
de bunici pentru că tinerii 
săi părinți (23 și 26 ani) au 
serviciu.

După trei ani de căsătorie, 
iată ce nivel a atins ferici
rea celor doi :

EL: A plecat de acasă, nu 
știu unde stă, are pe cineva. 
Eu aș vrea să ne împăcăm.

EA: M-am săturat de
beții și bătăi ; din salariul 
lui n-am văzut niciodată 
bani, pentru că juca remy. 
Fetiței nu-i aducea nici cel 
puțin o ciocolată, iar acum 
și-a amintit așa, brusc, că-i 
este tată.

EL: Eu vreau să ne 
păcăm, să plecăm de 
Mi-e rușine de lume...

EA: Cum să-mi las 
viciul, unde să merg ? 
pot avea 
Am auzit că i s-a desfăcut 
contractul de muncă, 
să plec ? Nu eu am plecat 
de acasă, ci el m-a dat 
afară...

EL: M-a mințit întotdea
una că merge la mama ei, 
la vecine, și cine știe pe 
unde umbla ; cu mine nu 
venea niciunde.

EA: Dacă el și-a făcut 
de cap, de ce să sufăr eu ? 
Mai bine îmi găsesc pe alt
cineva oare știe să se poarte 
frumos, să mă respecte.

Așa I Și copilul ?
Doar EA și EL ? Doar EU, 

EU, EU ? Doar EU să nu 
sufăr, EU să fiu înțeles, EU 
sa fiu fericit ?

Am înțeles, și oricine va 
înțelege la fel, că amîndoi 
au partea lor egală de vină 
Dar nu înțelegem de ce tre
buie să și-o arunce unul altu
ia, de ce să-și caute fiecare pe 
altcineva, de ce nu încear
că EA să-1 ajute pe EL și 
EL s-o ajute pe EA pentru 
a redeveni aceia care au fost 
la început, cînd au hotărît 
să pornească alături în viață. 
Copilul, are în prezent doar 
un an. La viitorul lui tre
buie să se gîndească și EA 
și EL. Să se străduiască în 
așa fel îneît, nefericita fa
milie să devină din nou fe
ricită, dar mai ales respon
sabilă pentru creșterea și 
educarea copilului.

încredere în el.

Cum

Lia MANOLE

________________

‘fășurăm munca de la om 
a om. Atît biroul comitetului 
de partid cît și unele birouri 
ale organizațiilor 
ne-am complăcut 
ipsuri în această

— De exemplu ?
— De exemplu, la comitetul 

de partid nu avem nici acum 
o evidență clară a colective
lor de agitatori. Nu este vor
ba de o simplă hîrtie, ci vrem 
să știm pe cine contăm, pe 
cine folosim, de cine ne ocu
păm în aceas sens. Unii mem
bri de partid par să se jeneze 
de această muncă. Dar cine 
poate să fie un agitator mai 
bun decît inginerul, maistrul, 
brigadierul, șeful de schimb 
și, bineînțeles, cel care face 
parte din biroul organizației 
de bază ? Dar unii se sustrag 
de la această îndatorire con- 
siderînd-o ca pe ceva care 
nu-i angajează. Avem și din 
aceia cărora nu le convine să 
fie agitatori pentru că în a- 
ceastă 
tească 
învețe 
ce au

Dar 
ce ne 
tru educarea și 
oamenilor, pe care nu le fo
losim suficient. Dintre acestea 
m-aș referi la folosirea pre
sei. Nu se poate ca un comu
nist să nu fie la curent cu 
problemele pe care le ridică 
în fiecare zi presa de partid. 
Din păcate la mina noastră 
avem mulți membri de partid 
care nu sînt abonați la „Scîn- 
teia", „Drumul socialismului", 
„Steagul roșu". Se impune, 
după părerea mea, ca fiecare 
birou de organizație de bază 
să urmărească concret în ce 
măsură pătrunde, cum 
citită și cum este folosită 
sa de partid în sectorul 
pectiv și să ia măsuri în 
secință. Unii dintre noi 
punem adesea întrebarea : 
cînd avem de-a face cu oa
meni care participă slab la 
viața de partid, ce fel de 
membru de partid este acela 
care participă doar sporadic 
la munca de partid, care nu 
este antrenat activ în acțiu
nile desfășurate Zi de zi la 
organizația din care face 
parte, care nu se preocupă 
de îmbogățirea cunoștințelor 
politice și ideologice, nu face 
muncă politică și nu participă 
activ la înfăptuirea liniei 
partidului ? Mersul înainte 
al societății, sarcinile sporite 
puse de partid în 
ală, viața din ce 
plină reclamă din 
cărei organizații 
a fiecărui comunist o partici
pare activă la rezolvarea sar
cinilor construcției socialiste 
in domeniul în care activează.

calitate trebuie să ci- 
mai mult decît alții, să 
și apoi să transmită 

învățat.
sînt și alte posibilități 
stau Ia îndemînă pen- 

mobilizarea

este 
pre- 
res- 

con- 
ne

etapa actu- 
în ce mai 
partea fie- 
de partid,

G. ADAM

Poșta paginii
• C. A. E. — Petroșani; Nu v-a mulțumit răs

punsul pe care l-am dat unei... anonime. Poate că e 
firesc. Nefiresc, însă, ni se pare faptul să susțineți, 
în continuare, că „nu are importanță dacă scrisoarea a 
fost semnată sau nu". Credeți-ne, are foarte mare 
importanță. Nu e necesar (absolut pentru oricine) să 
ne ferim atunci cînd spunem adevărul. Dacă, la urma- 
urmei, ceea ce susțineți dumneavoastră în legătură cu 
lipsa de politețe și solicitudine a unor lucrători din 
comerț, vede oricine că... e așa, atunci... de ce să ne 
ascundem după deget? Să spunem „verde în față" 
(vorba românului) celui ce ne deranjează, ce avem de 
spus! Numai astfel vom obține succesul pe care-1 
scontăm...

9 MARIA UNGUR — Lupeni: Este foarte ade
vărat ceea ce susțineți dumneavoastră — nu ne mai 
putem permite să trecem nepăsători pe lîngă cei nere
ceptivi la modul de comportare civilizată în societatea 
noastră de azi. Dacă frontul comun al școlii, părinților, 
organizațiilor de tineret ar acționa întotdeauna fără 
reproș nu încape îndoială că numărul „rebuturilor" 
școlare ar fi redus la maximum. Materialul „O datorie 
de onoare" (pe care ni l-ați trimis spre publicare) păcă
tuiește prin lipsa concreteții, a argumentelor faptice 
care să susțină „filonul" teoretic, destul de bine „în
fipt" de altfel în realitate. Completați cu exemple din 
viață cele susținute teoretic și... reveniți. Vă vom 
fi „gazdă" cu plăcere.

însușirea cit mai deplină a meseriei de frezor se face cu 
mult, foarte mult interes din partea ucenicilor și, in aceeași 
măsură, cu multă, foarte multă răbdare și răspundere din 
partea muncitorilor calificați.

In clișeul nostru tinăra comunistă Emilia Kuning (dreapta), 
o muncitoare destoinică și bună frezoare a F. S. H. Vulcan, 
împărtășind secretele meseriei. Subiectul : execuția unor capete 
de îmbinare pentru furtunele de inaltă presiune necesare stilpi- 
lor hidraulici.

Foto: I. LICIU

Pe platforma

Valoarea
Foarte succint vom reda, 

pentru început, întregul com
plex de cauze pentru care cei 
trei „eroi" ai însemnărilor de 
față au apărut în fața „Sfa
tului omeniei".

...Geza Sebestyen (Petroșani, 
str. Dacia, nr. 24) nu are de
cît 33 de ani. Și-a „părăsit" 
cei... 14 ani de vechime în 
cîmpul muncii (fără nici un 
regret) pentru a lucra, parti
cular, dulgherie (fără nici o 
autorizație). „Germenii" 
cepției că „se poate trăi 
bine, lucrînd mai puțin" 
ivit, Ia G. S., odată cu pri
mele absențe nemotivate, la 
mina Petrila („Era foarte 
greu și-aș fi vrut să fiu mai 
liber..."). Pleacă la Lotru („Și 
acolo era greu, am revenit 
acasă, că era mama bolna
vă !“). Fugii de muncă îi ur
mează și o evaziune de la o- 
bligațiile familiale („Soția 
mea legitimă nu știu pe unde 
este, din *65 nu mai stau cu 
ea... e greu și cu divorțul!"). 
Și de-atunci, G. S., benefi
ciind de mult timp liber, de 
bani („Cîștigam și 200 de lei 
pe zi") și de o... concubină, 
se avîntă într-o viață plină 
de plăceri facile și scandaluri

...Alexandru Simonfi (Pe
troșani, str. Independenței, 
nr. 6, ap. 1) a lucrat mulți ani 
la I.U.M.P., era bine văzut, 
avea o categorie de salariza
re dintre cele mai bune. S-a 
lăsat însă de meserie („Eu 
am trei meserii: turnător-for- 
mator, strungar și cizmar"), 
atras de același miraj al ba-

solidă a recunoașterii greșelii

timpului și
nului cîștigat „mai ușor". S-a 
reangajat apoi la E. M. Ani- 
noasa („Lucram în regie, era 
greu și se făceau penalizări 
și să te alegi doar cu o mie 
de lei pe lună..."). A plecat 
și de acolo, „apucîndu-se“ de 
cizmărie, la un atelier parti
cular. 40—50 de Lei pe zi I Su- 
ficienți, oare, pentru a con
stitui suportul unor 
continue, în localuri.

chefuri 
în colli

a muncii începe să îie
căzut și în patima alcoolu
lui I I).

...Să tragem linie și să 
„adunăm". In fața „Sfatului 
omeniei" de pe lîngă Consi
liul popular municipal, între
bările „curg" din toate direc
țiile, țintind readucerea celor 
aflați „în derivă" pe căile 
cinstei și corectitudinii, în 
marele șuvoi al muncii avîn- 
tate. pentru a-i determina să

ilor, toți trei încercau să evite 
„detaliile" unui trecut apro
piat, recunoscînd „hoinăreala" 
momentană a „ultimei" lor 
conștiințe e... dătător de 
speranțe. „Vă satisfăcea — au 
fost întrebați — viața aceea 
pe carea-ți dus-o un timp, 
vidată de idealuri, de pe o zi 
pe alta, 
majore, 
cătoare

lipsită de preocupări 
în afara muncii adu- 
de adevărate mari

înfeleasă

CIT fOCIETATII ?
panii dubioase ? Da, pentru 
că acestora li se mai adăugau 
și alții... („Concubina mea lu
crează la 71 construcții, e greu 
și pentru ea, se duce cu au
tobuzul dimineața, pe defi
leu").

...Ion Șomodi (Petroșani, 
str. Aradului, nr. 1) e lăcătuș 
de meserie șl posesor al mai 
multor... desfaceri disciplinare 
ale contractului de muncă. 
Nu-i mai place munca („Am 
fost și operat. De hepatită"!?) 
— și constată acest „adevăr" 
după 21 de ani lucrați — tră
ind, zice, din pensia de urmaș 
a mamei sale (dacă din 860 
lei poate trăi o bătrînă de 70 
de ani și un fiu. de 38 ani,

vadă, cu ochii „minții de pe 
urmă", o perioadă în care 
s-au zbătut, mai mult inefici
ent decît cu 
materiale, în 
lui facil. Cei 
tăcitori" (ale 
le-am schițat 
țeles, în fine, ceea ce trebuiau 
să înțeleagă demult. Confrun
tați cu problemele existenței, 
de muncă în conformitate cu 
principiile eticii și echității 
socialiste, G. S., A, S. și I. S. 
au înțeles că amnezia în fața 
unor principii de muncă și de 
viață sănătoase (pe 
evident că le-au avut 
e necesar să .dispară, 
că, înspre finalurile

bune rezultate 
ghiarele cîștigu- 
trei bărbați „ră- 
căror „biografii" 
mai sus) au In

care, e 
cîndva)
Faptul 

discuți-

satisfacții Răspunsurile — 
cam In aceeași manieră — 
survolau parcă deasupra ade
vărului, căutau cu insistență 
să impună drept reală, auten
tică o bucurie insignifiantă, 
momentană în fața unor cîș- 
tiguri ieftine, după care... co
borau „pe pămînt", acolo unde 
ar fi trebuit să li se găsească 
întotdeauna... picioarele („Eu... 
în ultimul timp am vrut să 
mă reangajez ț ...mie, cînd a 
început să-mi revină min
tea ; ...mă îmboldeau din spa
te atîția ani de muncă corec
tă, pe care-i puteam înmulți 
și... contează la pensie..."). S-a 
vorbit apoi, pe îndelete, cu 
fiecare în parte. Ca de ia om

la om. Despre oameni, despre 
societate, drepturi, întrajuto
rare. Și-au exprimat, toți, in
cipienta surprindere cînd au 
observat că li se vorbește fru
mos, cald și nu sînt „luați 
tare". Și li s-au „dezlipit" lim
bile. Și-au dat seama că au 
in preajmă, în persoana tu
turor factorilor constituiți în 
„Sfatul omeniei", prieteni, oa
meni de omenie, îngrijorați 
de situația lor socială, care 
nu le doresc decît binele. 
„Parcă au venit la timp sfa
turile, de acum — spu
nea A. Simonfi — sînt 
hotărît să fac cinste co
lectivului în care voi munci".,. 
„Omul din greșeli învață ! Nu 
prea-mi era mie clar ce e 
aceea muncă adevărată — zi
cea Geza Sebestyen — și a 
trebuit să mă izbesc de un 
prag puternic ca să pricep că 
am irosit un timp foarte pre
țios...". In completare, iată și 
un crîmpei din frazele de în
cheiere a discuțiilor cu Ion 
Șomodi : „O experiență deloa 
plăcută. Nu poți afla valoa
rea timpului, a banului și a 
muncii lăcătuș fiind și ținin- 
du-te de... nimicuri".

Ce-am mai putea adăuga ? 
Ne amintim de o întrebare a 
unuia dintre cei trei rămasă 
cumva în suspensie • nu cre
deți că e bine că s-a tntlmp’at 

devin un altfel deașa, ca 
om ?

Dacă
BINE...
tîrziu decît niciodată.

să

e
ȘI

bine ? Categoric E 
ASA. Mai bine r.iai

V. T.
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Preocupări constante pentru continua
îmbunătățire a asistentei medico-sanitare

* *
Despre colectivul Spitalului 

unificat Petroșani se poate 
spune, fără riscul unei exage
rări, că nu de puține ori, cu 
diverse prilejuri, și-a exami
nat temeinic activitatea, în de
cursul acestui an, supunînd-o 
unei analize critice lucide, cu 
stabilirea unor măsuri precise 
pentru ca succesele dobîndite 
să fie încontinuu amplificate. 
Există, în această direcție, su
ficiente posibilități și disponi
bilități care pot fi valorificate. 
Sînt cunoscute și suficient de 
revelatoare preocupările colec
tivului spitalului, mult inten
sificate față de anii prece
dent, pentru găsirea celor mai 
adecvate căi și metode de scă
dere a morbidității cu incapa
citate temporară de muncă, de 
îmbunătățire a asistentei sani
tare a minerilor, a întregii 
populații a Petroșaniului, de 
reducere a mortalității infanti
le și creștere a natalității, de 
urmărire strictă a problemelor 
de profilaxie activă. Numai în 
cursul acestui an au fost inter
nați peste 11 000 bolnavi ; au 
fost efectuate peste 8 mii de 
operații, peste 145 mii analize 
de laborator ; s-au acordat la 
nivelul policlinicii și al dis
pensarelor de întreprindere și 
circumscripții peste 525 mii 
consultații și tratamente. Bi
lanțul realizărilor poate fi con
tinuat. Pentru că e foarte cu
prinzător. Adăugăm celor a- 
firmate mai sus, succesele co
lectivului secției maternitate 
în depistarea și dispensariza- 
rea gravidelor, ale colectivului 
secției pediatrie (acțiunea de 
imunizare activă a copiilor e 
reliefată prin cele 14 000 vacci-

nări și revaccinări), ale lucră
torilor laboratorului de epi
demiologie etc.

Analizînd activitatea colec
tivului spitalului nu putem 
scăpa ocazia de a arăta că re
zultatele bune nu au mai lă
sat — în ultimul timp — pe 
ici pe colo loc și spiritului de 
automulțumire. de toleranță 
față de unele neîmpliniri ce

pacienți în condiții precare, 
datorită unui tratament neco
respunzător aplicat în primă 
instanță ; e necesar să lichi
dăm paralelismele în analiza 
morbidității cu incapacitate 
temporară de muncă ; să fa
cem mai mult pentru „umple
rea" utilă a timpului liber al 
minerilor în zilele de sîmbătă 
și duminică, pentru asistența

Pe marginea dezbaterilor

adunării activului de partid
de la Spitalul unificat Petroșani

însoțesc, adeseori, rezultatele 
în ansamblu pozitive. „Succe
sele noastre — spunea cu pri
lejul adunării activului de 
partid medicul Emil Lepăda- 
tu — sînt elocvente, e adevă
rat, dar și ele. toate aceste suc
cese, se cer oricînd analizate 
în spirit critic, pentru a desco
peri rezervele de mai bine. E- 
xistă, astfel, încă, mult loc 
pentru mai bine în ameliora
rea asistenței medicale a mi
nerilor : posturile de prim- 
ajutor de la exploatările mi
niere nu sînt încă dotate co
respunzător, la spital sosind

sanitară a elevilor, climatul de 
muneă în rîndul personalului 
administrativ e neprilenic"... 
Adăugăm acestor deficiente 
faptul că nu a fost luată în
că (1?) în considerare indicația 
trasată de comitetul oamenilor 
muncii de a delega medicii 
chirurgi ce patronează dispen
sarele la analizele trimestriale. 
Contribuția personalului sec
ției maternitate la edu
cația sanitară a populației, 
în lumina documentelor de 
partid privind sporul natural 
al populației, nu poate fi con
siderată nici măcar satisfăcă-

in vederea creșterii contri
buției tineretului la realizarea 
cincinalului înainte de ter
men, pentru antrenarea lui 
cit mai profundă în cadrul 
întrecerilor lansate de C.C. 
al U.T.C. sub deviza „Tinere
tul — factor activ în realiza
rea cincinalului înainte de 
termen", consiliul tineret- 
muncitoresc al Comitetului 
municipal U.T.C. a hotărît 
organizarea unei întreceri 
între școlile profesionale din

între școlile* "

profesionale
municipiu. întrecerea vizează 
activitatea practică producti
vă desfășurată de elevii șco
lilor pofesionale atît în ate- 
liere-școală cît și în unitățile 
industriale în care își desfă
șoară activitatea practică.

Obiectivele acestei Întreceri 
constau în urmărirea situației 
realizărilor obținute de elevii 
cuprinși în acțiune la planul 
valoric al producției anuale 
primite în sarcină, la realiză
rile pentru autodotare, la 
cele pentru unitățile industri
ale ce le deservesc, la valoa
rea lucrărilor finanțate și ne
finanțate, la munca patriotică 
prestată.

Primele trei școli clasate 
vor fi stimulate moral și ma
terial. De asemenea, vor avea 
prioritate la locurile gratuite 
pentru tabăra de vară de la 
Costinești. Pe întreaga durată 
a anului școlar, organizațiile 
U T.C. vor desfășura o inten
să activitate politico-educati- 
vă pentru mobilizarea tuturor 
elevilor la realizarea obiecti
velor prevăzute în întrecere,
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că numai prin rezolvarea revendicării economice nu 
se pot soluționa problemele fundamentale privind îm
bunătățirea traiului clasei muncitoare. De aceea, acțiu
nile lor vizau chiar mai mult: ACORDAREA UNOR 
LARGI DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI DEMOCRATICE, 
DESFIINȚAREA CENZURII, A STĂRII DE ASE
DIU. RECUNOAȘTEREA ORGANIZAȚIILOR MUN
CITOREȘTI, ASIGURAREA DREPTULUI ---------
MUNCITOARE LA ORGANIZARE ȘI 
RE.

Patronii și clica guvernului refuzau 
pățînare să satisfacă orice revendicări, 
tuațic, în semn de solidaritate cu tipografii s-a ridicat 
la luptă întreaga muncitorime a capitalei. Un mare 
număr de muncitori din întreprinderile și cartierele 
bucureștene s-au îndreptat încolonați către sediul sin
dicatelor bucureștene pentru a manifesta împreună cu 
tipografii. Lupta muncitorilor bucureșteni nu era o 
simplă mișcare revendicativă. Ea 
organizată, viguroasă, îndreptată 
lui burghezo-moșieresc împotriva 
le intrate în putrefacție. Pe lingă 
ne!“, „Ziua de lucru de 8 ore !“ demonstranții de Ia 
13 Decembrie 1918 strigau : „Pămint țăranilor !" „Tră
iască libertatea !“, .Jos regimul burghez !“, „Trăiască 
republica socialistă !“

Cercurile conducătoare, in frunte cu monarhia, 
inspăimintate de amploarea acțiunilor revoluționare 
de masă au pus la cale reprimarea sîngeroasă a demons
tranților prin folosirea forței armate. Pe străzile din 
centrul orașului au fost masate trupe în dispozitive de 
luptă . In momentul cînd Piața Teatrului Național era 
plină de mulțime mitralierele au început să verse foc 
asupra manifestanțiior. Asfaltul înghețat a fost înroșit 
de singe cald, muncitoresc. Bilanțul odioasei crime a 
fost tragic : peste 100 de muncitori asasinați, 200 de 
răniți, mai multe sute de arestați, schingiuiți, maltra
tați, aruncați în închisori. Printre aceștia s-a numărat 
și înfloratul luptător revoluționar I. C. Frimu, 
datorită schingiuirilor și maltratărilor a încetat 
viață la spital.

Planurile cercurilor conducătoare care prin 
mirsacru sîngeros urmăreau să intimideze și să demo
ralizeze mișcarea muncitorească, nu și-au atins ținta. 
Nicj satele de morți și răniți, nici prigoana muncitori
lor sau interzicerea presei socialiste și sigilarea sedi
ilor muncitorești nu au putut opri avîntul mișcării re

CLASEI 
MANIFESTA-

insă cu încă- 
In această si-

constituia o acțiune 
împotriva regimu- 

unei orânduiri socia- 
lozincile „Vrem pli-

care, 
din

acest

(Urmare din pag. 1)

toare I Vizitele medicilor pe
diatri, cu caracter profilactic, 
la domiciliul copiilor se mai 
fac pe alocuri superficial, șa- 
blonist, cu eficientă redusă. Mai 
sînt multe probleme de rezol
vat și în ce privește igiena 
muncii.

Pașii înainte în activitate se 
datoresc și creșterii combativi
tății comuniștilor, ridicării 
conștiinței colectivului, se da
toresc intransigenței în fața lip
surilor, "a deficiențelor de ori
ce gen care se mai manifestă 
pe alocuri. „Totul trebuie să 
ne privească pe toți — afirma 
medicul Gheorghe David, se
cretarul comitetului de partid 
al spitalului — și nimic din 
ceea ce se petrece în spital nu 
ne poate fi indiferent, nimă
nui..."

Concluzia (mobil, de altfel, 
al... turnării în litere de plumb 
a succeselor și „rezervelor" la 
care ne-am referit azi) ar fi 
aceea că preocupările merito
rii ale colectivului spitalului 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
profesionale sînt din ce în ce 
mai armonios îmbinate cu cele 
privind munca politico-ideolo- 
gică și educativă, cu aplicarea 
fermă a hotărîrilor de partid 
și a legilor statului.

Dacă toate forțele colecti
vului vor fi și în viitor orien
tate în direcția ridicării conti
nue a standardului de sănăta
te a populației centrului de 
municipiu, aceste succese vor 
fi, neîndoielnic, și mai mari.

V. TEODORESCU

I

M BRIE

rÎNDURI PENTRU
CEI DE

(Urmare

LA TIPAR
din pag. 1)

în fiecare decem-

Dăm cărbune
în contul anului 1974“
pînă la sfîrșitul anului 
CANTITATE DE 7 000 
TONE DE CĂRBUNE. Prin 
aplicarea consecventă a pro
priei inițiative de a realiza 
zilnic în abatajele cameră 
a patru cîmpuri de avansa
re pe zi și aripă, brigadierul 
PETRU ROMAN împreună 
cu ortacii săi a reușit să rea
lizeze cu trei săptăuîni mai 
devreme planul pe anul în 
curs și va extrage în plus 
pînă la sfîrșitul anului o 
cantitate de 3 700 DE TONF 
DE CĂRBUNE.

La realizările bune 
abatajelor sectorului

o
DE

ale
I a 

contribuit și brigada de pre
gătiri condusă de PAVEL 
DEDIU care a executat îna
intea termenelor prevăzute 
numeroase lucrări de pregă-

tire, urgentînd intrarea în 
producție a abatajelor. Ini
țiativa brigadierului CON
STANTIN GRĂDINARU de 
la mina Uricani de a realiza 
avansări lunare de peste 100 
de metri a permis harnicilor 
componenți ai acestei brigă
zi să desfășoare o activitate 
constant bună la frontul de 
lucru și să-și depășească lu
nar sarcinile de pian cu 8 
pînă Ia 10 metri săpați. Pî- 
nă la sfîrșitul anului, brigada 
condusă de PAVEL DEDIU 
își va onora reputația de 
care se bucură cu un plus 
de 40 METRI DE PREGĂ
TIRI, realizați peste sarcini
le de plan.

Aceste frumoase succese 
constituie un motiv de reală 
satisfacție pentru întregul co
lectiv al minei Aninoasa.

Participarea întregului colectiv la acțiunea
de valorificare

Există o zi 
brie in care cuvîntul tipărit are 
o dublă semnificație. Pe lingă 
valoarea gîndului turnat în for
me de plumb, forme care poar
tă și ne comunică iscusința și 
căldura lucrătorului pe care 
nu ezităm să-l numim artistul 
tipograf. Spre el se îndreaptă 
azi gîndul întregii [ări.

(Urmare din pag. 1)

maximă a capacităților m nei

voluționare din România. Muncitorii și-au întărit și 
mai mult rîndurile. Măcelul din Piața Teatrului Națio
nal a devenit un zguduitor act de acuzare împotriva 
claselor exploatatoare și clicile reacționare aflate la 
putere, un moment hotărîtor în luptele de mai tîrziu 
pentru triumful ideilor revoluționare.

Jertfa muncitorilor tipografi n-a fost zadarnică. Spi
ritul luptei revoluționare s-a dezvoltat și mai mult. La 
numai doi ani, in decembrie 1920, a avut loc greva ge
nerală a muncitorilor din România. In focul acestor 
lupte revoluționare s-a creat, în mai 1921, Partidul 
Comunist Român, eveniment istoric de însemnătate 
excepțională în istoria clasei noastre muncitoare, a po
porului român. întreaga luptă revoluționară din țara 
noastră a luat un nou curs. Forțele reacționare diti Ro
mânia au dovedit și-n alte ocazii cruzimea față de 
muncitori. Măcelul din august 1929 căruia i-au căzut 
victime 22 de mineri din Lupeni, represiunea sînge- 
roasă a muncitorilor ceferiști din februarie 1933 sint 
mărturii elocvente ale acestei cruzimi. Dar clasa mun
citoare, sub conducerea partidului comunist și-a regru
pat rînduriie intensifieîndu-și mereu acțiunile împo
triva claselor exploatatoare.

Alături de întreaga noastră ejasă muncitoare, mun
citorii tipografi au participat neînfricați, fără înceta
re, la lupta revoluționară. Cu sacrificiul vieții și liber
tății ei au tipărit în cele mai grele condiții ale ilegali
tății presa comunistă, făcînd să pătrundă adînc în 
mase cuvintele partidului. Cauza pentru care au luptat 
și s-au jertfit muncitorii tipografi în însingeratul 13 De
cembrie 1918, cauza pentru care clasa muncitoare a lup
tat decenii de-a rîndul, a învins. Poporul român a în
vins. Poporul român a înlăturat pentru totdeauna do
minația claselor exploatatoare, a luat în stăpînire pro
priile sale destine și a pășit pe calea înfăptuirii viselor 
sale de aur.

împreună cu omagiul adus tipografilor eroi căzuți 
la 13 Decembrie 1918, minerii din Valea Jiului ca și 
toți oamenii muncii din țara noastră răspund cu entu
ziasm sarcinilor puse de partid, își aduc plenar contri
buția la construirea societății noi pentru care au lup
tat și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului. ,

Evocarea luptelor eroice ale clasei muncitoare, în
tre care greva tipografilor din 1918 se înscrie ca un 
moment deosobit, constituie pentru oamenii muncii 
un puternic îndemn de a-și consacra toate forțele în- 

' făptuirii neabătute a politicii partidului, de ridicare a 
României pe treptele cele mai înalte ale progresului și 
civilizației socialiste și comuniste.
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tarea brigăzilor de la aceste 
lucrări cu utilaje de perforat 
și încărcat moderne, 
ca viitorul orizont 400 
o adevărată „carte de 
în această privință.

— Există probleme 
provizionare ?

— "Sperăm 
viitor sprijinul 
bunelui șă fie 
stanțial ca și în acest an, 
majoritatea problemelor 
fost rezolvate cu multă 
rativitate. Sperăm, totodată 
că vor începe să ne sosească 
și mult așteptatele cabluri e- 
lectrice care au lipsit în tot 
cursul acestui an și că vom 
asista la îmbunătățirea cali
tății grinzilor metalice.

— Forța de muncă este a- 
sigurată ?

— Dispunem de efective 
suficiente. Urmărim și îmbu
nătățirea sub aspect calitativ 
a structurii sale, prin școlari
zarea în anul viitor a peste 
190 de cadre. Vor continua 
să se desfășoare cursurile de 
perfecționare, conform pro
gramării, pentru diferite me
serii, Doresc, însă, să subli
niez că la Uricani una din 
premisele principale ale înde
plinirii tn condiții optime a 
planului de producție o con
stituie asigurarea condițiilor 
sociale corespunzătoare 
tru salariați. A mai 
un an și nu constatăm 
un progres în ceea ce priveș
te începerea lucrărilor la că
minul atît de necesar tineri
lor angajați; construcția de 
locuințe a început, însă ritmul

Dorim 
să fie 
vizită"

de a-

ea și în 
Centralei 
ia fel de

anul 
căr- 
sub- 
cînd 

au 
ope-

pen- 
trecut 

nici

Remediere
La garajul E.G.C. din 

Lupeni (Bărbăteni) s-a 
remediat încălzirea 
centrală asigurîndu-se 
totodată și apă caldă 
în permanență pentru 
autobuze. Această lu
crare a fost executată 
cu pricepere și hărni
cie. muncind și în 
timpul după-amiezilor, 
de sudorii IOAN DAS- 
CĂLU și ILIE LICA.

SPORT • SPORT • SPORT
HANDBAL

Ce perspective va avea Știința ?
La 31 martie 1974 va începe 

returul diviziei B de hand
bal. Știința Petroșani, echipă 
cu un trecut competițional 
frumos, încearcă și nu este 
lipsită de șanse, să-și cîștige 
un loc In prima divizie a tă-

ril, pierdut cu ani în urmă.
Dar să privim clasamentul 

seriei » ll-a a diviziei B la 
sfîrșitul turului și să vedem 
care sînt perspectivele de ca
lificare ale „7“-lui studențesc 
în divizia A.

Activitatea sportiv-turistică
a pionierilor în perioada de iarnă

1. Timișul Lugoj
2. Univ. Craiova
3. Știința Petroșani
4. Metalul Copșa Mică
5. Tractorul Brașov
6. Știința Lovrin
7. Banatul Timișoara
8. Nitramonia Făgăraș
9. Constructorul Oradea

10. Gloria Arad

9 0 1 3 164—162 (+ 2) 11
9 5 0 4 153—142 ( + H) 10
9 5 0 4 147 147 (0) 10
9 5 0 4 101—113 (— 12) 10
9 3 4 2 151—147 (+ 10) 10
9 4 1 4 140—143 (-3) 9
9 4 1 4 125—136 (-11) 9
9 4 0 5 152—127 (4- 25) 8
9 3 2 4 125—122 (+3) 8
9 2 1 6 124—131 (- 7) 5

Așadar, criteriile de depar
tajare sînt, în ordine, numă
rul de puncte, numărul de 
victorii și abia la urmă di
ferența de goluri, rezultată din 
golaveraj.

Știința a cîștigat în tur, pe 
teren 
și să 
lucru 
retur.

propriu toate meciurile 
presupunem că același 
se va întîmpla și în . 

icvur. Deci, 18 puncte vor 
putea fi astfel asigurate. Dar 
perjtru a realiza promovarea 
e nevoie de 22—24 de ouncte. 
Pentru aceasta trebuie să cîș
tige și în deplasare. Să ve
dem unde ar fi posibil acest 
lucru, aruneîndu-ne o privire 
asupra programului jocurilor 
returului: 31 III Arad : Glo
ria — Știința ; 7 IV Petroșanii

Univ. Craiova;Știința
14IV Făgăraș : Nitramonia — 
Știința ; 21IV Petroșani: Ști
ința —- Metalul Copșa Mică ; 
28 IV Brașov: Tractorul — Ști
ința ; 5 V Oradea : Construc
torul — Știința ; 12 V Petro
șani : Știința — Timișul Lu
goj : 19 V Lovrin : Știința — 
Știința Petroșani ; 26 V Pe
troșani : Știința — Banatul 
Timișoara.

Studenții pot începe returul 
cu o victorie, ce ar însemna 
o promovare pe locul U, li
pind seama că liderul, Timi
șul Lugoj, joacă în deplasare 
la Lovrin iar Universitatea 
Craiova (echipă cu mari ve
leități, pretendentă la primul 
loc) întîlnește acasă pe Copșa 
Mică.

In etapa a XI-a (a II-a a 
returului) echipa condusă de 
profesorul Ieronim Ceacu poa
te trece în frunte, dacă bine
înțeles va tranșa în favoarea 
sa derbyul cu „universitarii" 
craioveni.

O bună șansă de a cîștiga 
puncte în deplasare are Știin
ța la Oradea ș) chiar la Lo
vrin.

In orice caz printr-o dărui
re exemplară, handbaliștii pe- 
troșăneni pot realiza perfor
manta unei promovări în pri
ma divizie a țării. Numai prin
tr-o muncă serioasă la antre
namente și un excelent joc 
tactic, îmbinat cu acțiunile 
purtate în mare viteză se 
poate realiza acest lucru. 
Handbalul modern nu cunoaș
te alte cerințe. Actualul lot 
poate satisface acest vechi de
ziderat al iubitorilor handba
lului din Petroșani, i 
nevralgic al echipei 
rul, poate fi „rezolvat1 
ales că titularul (ing. Adalbert 
Loy) promite de pe acum 
printr-o pregătire atentă și 
susținută pe care o face — un 
reviriment.

Le dorim, așadar, mult suc
ces handbaliștilor de la Știin
ța în returul campionatului, 
cît și în îndeplinirea visului 
lor : promovarea în primul 
eșalon al handbalului româ
nesc !

Punctul 
porta- 

mai

Horațiu BORCA

este necorespunzător, 
îndoială că rezolvarea 
probleme va influența 
întreaga activitate de produc
ție,

— Care este 
pe care și-o aduc 
zile salariații minei la pre
gătirea producției anului vi
itor ?

— în prezent această pro
blemă este analizată sub toa
te implicațiile sale de către o 
comisie special constituită, 
care reunește cadre tehnice 
și economice cu experiență. 
Aceste pregătiri preocupă de

Fără 
acestor 
pozitiv

contribuția 
in aceste

altfel toate colectivele de 
muncă ale minei, care desfă
șoară o activitate rodnică în 
vederea identificării disponi
bilităților de natură organiza
torică, a pregătirii tuturor 
premiselor unui demaraj bun 
a activității fiecărui loc de 
muncă încă din prima zi a 
anului viitor. Această partici
pare largă o considerăm ca 
fiind cea mai bună garanție 
a faptului că producția anului 
viitor va avea capacitățile 
care să asigure realizarea in
tegrală și ritmică a tuturor 
sarcinilor de plan.
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Că primește înscrieri pentru petrecerea revelionului 1973- 
1974, organizat la unitățile din Valea Jiului, după cum urmează :

— RESTAURANTUL „PARÎNGUL" PE
TROȘANI

— RESTAURANTUL „PERLA" DIN VUL
CAN

— RESTAURANTUL „MINERUL" DIN 
LUPENI

I 
II
I
I
I

I

Organizația pionierilor, prin
tre multiplele sale preocupări 
antrenează pionierii și școlarii 
și la activitatea sportiv-turis
tică. Activitatea de sport-tu- 
rism în rîndul pionierilor es
te orientată ținîndu-se seama 
de scopul și sarcinile majore 
ale educației multilaterale a 
tineretului, avîndu-se în vede
re particularitățile de vîrstă, 
condițiile locale, dorințele și 
preferințele copiilor. In 
scopul orientării activității 
sportiv-turistice în mod cît 
mai corespunzător în așa fel 
îneît întreaga activitate să nu 
aibă un scop în sine și să pre
gătească un tineret sănătoș, 
activ, capabil să se integreze 
după terminarea cursurilor în 
procesul făuririi de bunuri 
materiale s-a reușit prin for
me elastice și atractive, prin- 
tr-o planificare judicioasă să 
se activizeze întreaga masă de 
pionieri la mișcarea sportivă 
de masă.

Avîndu-se în vedere expe
riența anilor precedent!, și în 
anul acesta întreaga activitate 
sportivă de iarnă se va desfă
șura în nota dominantă de an
trenare a tuturor pionierilor 
la sportul preferat. Anotimpul 
alb a sosit 
le noastre, 
damentelor 
șamentelor
siliilor Organizației pionierilor 
stă asigurarea tuturor condiți
ilor, antrenării pionierilor la 
practicarea sportului de iarnă.

Consiliul municipal al Orga
nizației pionierilor, ținînd sea-

deja pe meleaguri- 
In atenția eoman- 
unităților și deta- 
de pionieri, a con-

ma de tradiționalizarea unor 
acțiuni deja cunoscute de că
tre elevi și așteptate, va orga
niza și în anul acesta unele ac
tivități sportive cum ar fi : 
..Cupa 30 Decembrie" la șah 
(23 XII — Petroșani), „Priete
nii mingii de celuloid", la te
nis de masă (24 XII Lupeni), 
„Trofeul vacanței" la handbal 
(26 — 27 XII Lupeni), „Paring 
-73", schi (Cabana Straja 27 — 
29 XII), „Sanie cu zurgălăi" 
(5—6 ianuarie 1974), „Carna
val pe gheață" (17 ianuarie 
Lupeni) ..Cupa 16 Februarie" la 
tenis de masă, acțiune a Casei 
pionierilor din Lupeni, con
cursul „Cel mai original om 
de zăpadă", cu fază pe grupă, 
detașament, unitate și muni
cipiu, original prin felul Iui, 
reușind să antreneze un mare 
număr de copii. In cabanele 
din împrejurimi se vor orga
niza tabere autofinanțate cu 
profil de învățarea schiului, 
orientare turistică, pregătire 
pentru apărarea patriei. Tot 
în cadru] acțiunilor de tabără 
se vor organiza jocuri de ca
bană, construcții de adăpos
turi, exerciții de orientare cu 
busola, și după semne natura
le, acțiuni de prim ajutor, cu
noașterea urmelor diferitelor 
animale. Tot în această perioa
dă pionierii vor fi mobilizați 
la realizarea unor cerințe pen
tru obținerea insignelor „Pio
nier sportiv". „Pionier turist" 
și a cupei „Tot înainte", pre
cum și la „Festivalul sporturi
lor de iarnă" (schi, patinaj, 
șah).

La nivelul tuturor unități
lor de pionieri și la nivelul 
municipiului se va desfășura 
concursul școlar 
de argint". Anul trecut la 
faza republicană 
Sinaia reprezentanții 
tri nu au reușit să 
seze pe primele locuri datori
tă unor carențe mai vechi, ca
re cunoscute, trebuiesc elimi
nate în așa fel îneît la urmă
toarele concursuri să putem 
participa cu rezultate bune.

La nivelul școlilor se vor or
ganiza concursuri de săniuș, 
întreceri de schi, de patinaj, 

. carnavaluri pe gheață, crosuri 
pe zăpadă. Fiecare detașament 
va organiza crosul „Steluța de 
gheată" și „Bulgărul de cioco
lată" pentru cel mai bun tintaș 
cu bulgări de zăpadă. Nu vor 
lipsi nici jocurile „Prin focul 
inamicului", „Fii atent", „Șta
feta pe pantă". „Cine alunecă 
mai departe". „Slalom pe sa
nie" etc.

întreaga activitate de sport- 
turism în perioada de iarnă va 
urmări pe lîngă reconfortare 
fizică, recreere și divertisment, 
și stimularea preocupărilor tu
turor copiilor pentru princi
pala lor îndatorire — învăță
tura. în așa fel îneît să dove
dească și de data aceasta că 
sportul faoe „casă" bună eu 
învățătura și munca.

, Săniuța

de la 
noș- 

se cla-

I 
I
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Dumitru CORNEA, 
activist 

al Consiliului municipal 
al Organizației Pionierilor 

Petroșani

Pentru organizațiile de tineret și instituții, au fost 
rezervate unitățile

— BUFETUL 37 PETROȘANI LA CASA 
DE CULTURA

— RESTAURANTUL „TIC-TAC" ] 
TROȘANI

— RESTAURANTUL „CARPAȚI" J 
TROȘANI

— BUFETUL „CONSTRUCTORUL" 
LICEUL PETROȘANI

— BRASERIA „CAFINO" PETRILA
— RESTAURANTUL „PESCĂRUȘUL" 

DIN ANINOASA — la Club
— RESTAURANTUL „STRAJA" DIN 

VULCAN
— RESTAURANTUL „CINA" LUPENI
— RESTAURANTUL „PROGRESUL" LU

PENI — la palatul cultural Lupeni
— RESTAURANTUL „PĂLTINIȘ" DIN 

URICANI — la club

PE-

PE-

LA

I 
I

La solicitarea unor instituții și grupuri organizate, 
mai asigură deservirea revelionului prin unitățile :

— CRAMA „ODOBEȘTI" DIN PETRO
ȘANI

— RESTAURANTUL „COTNARI" DIN 
LONEA

— RESTAURANTUL „TRANSILVANIA" 
DIN PETRILA

— BUFETUL

Unitățile vor asigura me
niuri cu un bogat sortiment 
de preparate culinare și 
băuturi alese.

Muzică, dans, surprize, în-

•.CRIȘUL" DIN LUPENI

tr-o ambianță plăcută și 
servire ireproșabilă.

Locurile fiind limitate, 
solicitanții sînt invitați să 
rețină mese din timp.

I 
I
I
I
I

Mica publicitate
VIND Trabant 601. Hromatdka, Cîmpu lui Neag.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Szith 
loan, eliberată de preparația cărbunelui Petrila. O declar 
nulă.
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Delegația de activiști 
ai P. C. R., condusă de 

Ioachim Moga, a fost primită 
de Josef Kempny

ULTIMELE ȘTIRI
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PRAGA 12 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite: Delegația de ac
tiviști ai P.C.R., condusă de 
Ioachim Moga, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., care a în
treprins o vizită de schimb 
de experiență în R. S. Ceho
slovacă, a fost primită, mier
curi, de Josef Kempny, mem
bru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P. C. din Cehoslo
vacia. A fost prezent Teodor

întrunirea Consiliului 
de Securitate în legătură 

cu situația din Namibia
NAȚIUNILE UNITE — 12 

— Corespodentul Agerpres, 
C. Alexandroaie, transmite : 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit, luni du- 
pă-amiază. pentru a analiza 
raportul secretarului general, 
Kurt Waldheim, asupra si
tuației actuale din Namibia, 
teritoriu ocupat în mod ile
gal de Africa de Sud, și asu
pra contactelor dintre O.N.U. 
și reprezentanții guvernului 
rasist de la Pretoria.

In cadrul acestor contacte, 
se arată în raport, regimul 
din Africa de Sud nu a fur
nizat nici un fel de elemente 
concrete privind poziția sa 
față de cererea neechivocă a 
Consiliului de Securitate și 
a Adunării Generale de a res
pecta drepturile inalienabile 
ale poporului namibian la 
autodeterminare și indepen
dență. Avînd în vedere a- 
ceastă evoluție nefavorabilă 
a contactelor, Kurt Waldheim 
solicită opinia Consiliului în 
problema continuării sau a 
ruperii imediate a contactelor 
cu guvernul sud-african. Ra
portul amintește faptul că 
Consiliul pentru Namibia — 
Organism din care face parte 
și reprezentantul României la 
Națiunile Unite — s-a pro
nunțat, pentru întreruperea 
dialogului cu regimul Afri
cii de Sud și a cerut inițierea 
unor acțiuni urgente pentru 
îndeplinirea prevederilor rezo
luției Adunării Generale din 
1967, prin care O.N.U. era 
chemată să preia în mod e- 
fectiv administrarea teritoriu
lui Namibiei, în vederea pre
gătirii poporului său pentru 
independență pe calea aplică
rii dreptului la autodetermi
nare.

Cei care au luat cuvînhil în 
cursul dezbaterilor, între care 
președintele Consiliului Na

Viena
încheierea lucrărilor sesiunii 

Comitetului Permanent 
al Consiliului pentru Dezvoltare 

Industrială
VlEțJA 12 — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La „Kongresszen- 
trum", din capitala Austriei, 
s-au încheiat lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comitetu
lui Permanent al Consiliului 
pentru Dezvoltare Industrială.

Membră a Comitetului, Ro
mânia a fost reprezentată la 
lucrări de o delegație condusă 
de ambasadorul Dumitru Ani- 
noiu, reprezentantul perma
nent al țării noastre la Orga
nizația Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare Industrială — 
ONUDI.

Lucrăile sesiunii au fost 
consacrate, cu precădere, 
pregătirilor în vederea celei 
de-a doua Conferințe genera
le a Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială, care 
urmează să aibă loc la Lima, 
în martie 1975. Participanții 

Haș, ambasadorul României 
la Praga.

In timpul șederii în R. S. 
Cehoslovacă, membrii delega
ției au vizitat exploatări mi
niere, întreprinderi industria
le și centre de cercetări din 
bazinele carbonifere Most, 
Sokolov, Ostrava-Karvina, au 
avut discuții la unele comite
te regionale și raionale ale 
P. C. din Cehoslovacia, pre
cum și la Ministerul Combus
tibilului și Energiei și Minis
terul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini.

țiunilor Unite pentru Nami
bia, Paul Lusaka, au condam
nat ignorarea permanentă de 
către regimul de apartheid 
de la Pretoria a rezoluțiilor 
O.N.U. și s-au pronunțat 
pentru ruperea oricăror rela
ții cu Africa de Sud, între
ruperea oricărui ajutor acor
dat acestui regim, aplicarea 
unor sancțiuni severe pentru 
a-1 determina să-și retragă 
forțele militare și polițienești, 
precum și administrația sa 
ilegală, din Namibia.

★
națiunile’ un-ite 12 

(Agerpres). — Marți seara. 
Consiliul de Securitate și-a 
continuat dezbaterile asupra 
situației din Namibia. Au luat 
cuvîntul reprezentanții Indiei. 
Iugoslaviei. Sudanului, Repu
blicii Panama, Australiei și 
Nigerului, care, condamnînd 
în unanimitate ocuparea ile
gală de către R.S.A. a terito
riului sud-vest-african, au re
clamat traducerea imediată în 
viață a dreptului poporului 
namibian la autodeterminare 
și independență. Ei au cerut 
secretarului general să încete
ze contactele cu reprezentan
ții regimului de la Pretoria, 
(în intervenția sa, secretarul 
general informase că efortu
rile pe care le-a desfășurat 
pentru a determina autorită
țile rasiste să accepte o de
clarație de principiu privind 
acordarea autodeterminării și 
independenței Namibiei au 
fost lipsite de orice rezultate 
practice)

După aceste luări de cu- 
vînt, a fost pus la vot pro
iectul de rezoluție peruan re- 
clamînd ruperea contactelor 
cu regimul d^ la Pretoria, ca
re a fost adoptat.

au acordat o atenție deosebi
tă definirii sferei tematice 
a acestei reuniuni, care ur
mează să examineze . rolul 
industrializării în promovarea 
progresului țărilor în curs 
de dezvoltare, dificultățile cu 
care sînt confruntate aceste 
țări în domeniul industrial, 
problemele specifice țărilor 
cel mai puțin dezvoltate, co
operarea internațională în ve
derea promovării industriali
zării țărilor în curs de dez
voltare. S-a subliniat, de a- 
semenea, importanța examină
rii de către conferința de la 
Lima a unor măsuri practice 
vizînd creșterea rolului 
ONUDI în coordonarea acti
vităților Organismelor inter
naționale din sistemul O.N.U. 
în domeniul dezvoltării indus
triale.

Lucrările
Generale

NEW YORK 12 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite: In 
Comitetul pentru problemele 
economice Și financiare al A- 
dunării Generale au luat sfîr- 
șit dezbaterile asupra proiec
tului de raport privind pro
gresul strategiei internaționale 
a dezvoltării din cadrul celui 
de-al doilea deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare.

Raportul, elaborat de un 
grup de lucru al Comitetului 
numărul doi al Adunării Ge
nerale Și aprobat de acesta 
la 7 decembrie a.c., recoman
dă o serie de măsuri ce tre
buie luate de către statele a- 
vansate din punct de vedere 
industrial, de țările în curs 
de dezvoltare și de întreaga 
comunitate internațională în 
vederea transpunerii în viață 
a scopurilor și obiectivelor 
strategiei dezvoltării.

In cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat imperativul adoptă
rii unor măsuri eficiente în 
vederea grăbirii procesului, 
în prezent lent, de reducere 
a decalajelor economice care 
separă statele în curs de. dez
voltare de țările industriali-

------4------

Vizita 
iul Henry Kissinger 

ia Londra
LONDRA 12 (Agerpres). — 

După etapa Bruxelles a tur
neului său prin mai multe 
capitale vest-europene și a- 
rabe, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a 
întreprins, miercuri, o vizită 
oficială la Londra. El a con
ferit cu șeful diplomației bri
tanice, Sir Alec Douglas- 
Home, asupra relațiilor dintre 
Statele Unite și Marea Brita- 
nie, situația din Orientul A- 
propiat și actuala criză a e- 
nergiei, care a afectat majo
ritatea țărilor occidentale.

Un purtător de cuvînt al 
Foreign Office-ului a decla
rat, la sfîrșitul convorbirilor 
dintre cei doi miniștri de ex
terne, că relațiile anglo-ame- 
ricane au ieșit întărite în ur
ma acestei întîlniri, interlocu
torii convenind asupra princi
piului consultării prealabile, 
care să evite viitoare neînțele
geri între cele doua țări.

Consultări în vederea formării 
noului guvern al Danemarcei

COPENHAGA 12 (Ager
pres). — Primul ministru de- 
misionar danez, Anker 
Joergensen, însărcinat de 
regina Margrethe a Il-a 
cu o misiune de con
sultare în vederea formă
rii noului guvern, a continuat 
contactele cu liderii celor 10 
partide politice care au do- 
bîndit mandate în parlament 
la alegerile de la 4 decembrie.

întrevedere
Georges Pompidou — Habib Bourguiba

PARIS 12 (Agerpres). — 
Președintele Tunisiei, Habib 
Bourguiba, aflat la Paris în- 
tr-o vizită oficială, a avut. 
miercuri, o întrevedere cu 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, cu care prilej a fost

Noi incidente în
LONDRA 12 (Agerpres). — 

Infirmînd speranțele privind 
atneliorarea tensiunii politice 
din Ulster, legate de recenta 
reuniune de la Sunningdale a 
reprezentanților Marii Britanii, 
Republicii Irlanda și Irlandei 
de Nord. în cele șase comitate 
nord-irlandeze au fost semna-

Adunării 
a O.N.U.
zate. Totodată, s-a reliefat 
faptul că, în lumea contem
porană a interdependențelor, 
cooperarea a încetat de mult 
să mai fie o opțiune, aceasta 
fiind acum o necesitatea obi
ectivă pentru toate statele, 
indiferent de gradul lor de 
dezvoltare, de sistemul lor 
social-politic, de zona geogra
fică în care se află sau de po
tențialul lor economic și mili
tar.

Reprezentanții statelor în 
curs de dezvoltare — între 
care și reprezentantul Româ
niei — au subliniat necesita
tea așezării raporturilor eco
nomice internaționale pe prin
cipii noi, care să asigure par
ticiparea liber consimțită a 
unor parteneri egali în drep
turi la circuitul mondial de 
valori și să țină seama de in
teresele fiecărui stat, să ga
ranteze fiecărui popor drep
tul inalienabil de a fi stăpîn 
în propria sa țară și de a-și 
elabora în mod independent 
propria politică generală de 
dezvoltare.

ORIENTUL APROPIAT
Intensă activitate diplomatică

CAIRO 12 (Agerpres) — 
După cum anunță agenția 
MEN, președinții Egiptului și 
Siriei au pus la punct, în 
cursul convorbirilor pe care 
le-au avut, luni și marți, la 
Cairo, o strategie generală 
pentru următoarea etapă, in
clusiv pentru conferința de 
pace asupra Orientului Apro
piat care ar urma să se des
chidă la 18 decembrie. Au 
fost discutate, de asemenea, 
conjunctura internațională în 
general, ci referire specială 
la o serie de aspecte ale situ
ației din lumea arabă.

Poziția celor două țări a 
fost comunicată și secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

★

In contextul consultărilor 
interarabe privind actuala si
tuație din Orientul Apropiat, 
președintele Egiptului, Anwar 
Sadat, a primit un mesaj din 
partea regelui Hussein al Ior-

Dupâ întrevederile de marți, 
premierul a exprimat speran
ța că participarea la noul ca
binet va putea fi precizată 
pînă vineri, formarea pro- 
priu-zisă a echipei ministeri
ale urmînd a fi realizată, însă 
săptămîna viitoare. Joergensen 
a declarat că, în prezent, e- 
xistă unele posibilități de de
pășire a impasului.

examinat stadiul relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări, 
precum și modul în care se e- 
fectuează. în prezent, aprovi
zionarea cu petrol a Franței și 
a altor state vest-europene.

Irlanda de Nord
late, în ultimele 24 de ore, nu
meroase incidente : atacuri cu 
bombe, aruncătoare de mine și 
arme automate. In cursul a- 
cestor atentate, un polițist a 
fost ucis și alte 5 persoane ră
nite, au anunțat autoritățile 
dip Belfast.

B w
Ședința 
comună 

a Camerei 
Poporului 

și Camerei 
Națiunilor 

ale Adunării 
Federale 

a R.S. Ceho
slovace

PRAGA 12 — Coresponden
tul Agerpres, transmite: Ca
mera Poporului și Camera 
Națiunilor ale Adunării Fe
derale a R. S. Cehoslovace 
s-au reunit, miercuri, în șe
dință comună. Pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni figurează 
proiectul de lege cu privire 
la bugetul federației ceho
slovace pe anul 1974, raportul 
guvernului cu privire la în
deplinirea declarației sale 
program, proiecte de legi pri
vind reorganizarea unor mi
nistere și unele acțiuni de 
politică internațională.

daniei — informează cotidia
nul egiptean „Al Ahram".

★

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, și-a încheiat vizita 
de trei zile efectuată la Bag
dad, în cursul căreia a con
ferit cu președintele Hassan 
Al Bakr, și cu alte oficialități 
irakiene. Convorbirile dintre 
cele două părți au fost consa
crate examinării actualei con
juncturi arabe și problemei 
palestiniene.

★

12 (Agerpres). — 
libian Abdel Salam 
sosit, miercuri, la

Cairo pentru convorbiri cu o- 
ficialitățile egiptene — anun
ță agenția Reuter.

t

CAIRO 
Premierul 
Jalloud a

IN PERIOADA 4—11 DE
CEMBRIE, a avut loc la Bru
xelles, cea de-a patra sesiune 
a Comisiei mixte, prevăzută în 
Acordul comercial pe termen 
lung dintre România și Bene
lux (Belgia, Olanda și Luxem
burg). In cadrul lucrărilor Co
misiei mixte au fost examina
te evoluția schimburilor co
merciale în anul 1973 și măsu
rile necesare pentru dezvolta
rea și diversificarea în conti
nuare a acestora.

CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR A S.U.A. a aprobat, 
marți, proiectul de reformă a 
legii comerciale, în baza căreia 
sînt extinse împuternicirile a- 
cordate președintelui Richard 
Nixon de a negocia acorduri 
comerciale mondiale. Proiec
tul urmează să fie aprobat, a- 
poi, de Senatul S.U.A.

UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT AL GUVERNULUI I- 
RANIAN a anunțat, marți, că 
cinci societăți străine și-au ad
judecat dreptul de a cumpăra 
petrolul oferit, în cadrul unei 
licitații internaționale, de So
cietatea Națională Iraniană a 
Petrolului.

MINIȘTRI AGRICULTURII 
DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE 
C.E.E. au aprobat, marți, în

V

Dezbaterile din organele 
de specialitate ale Conferinței 

de securitate și cooperare în Europa
GENEVA 12 (Agerpres). — 

Cultura, educația, informația 
și contactele umane fac obi
ectul unor largi și aprofunda
te dezbateri în organele de 
specialitate ale actualei Con
ferințe asupra securității și 
cooperării în Europa.

Materia acestor discuții este, 
prin natura ei însăși, deosebit 
de vastă și se pretează la in
terpretări diferite, atît din 
punctul de vedere al concep
țiilor generale, ideologice, cît 
și în privința căilor, metode
lor și mijloacelor comune care 
urmează să fie adoptate pînă 
la urmă, în vederea dezvol
tării cooperării, ținînd seama 
de diferențele de structură 
organizatorică și administra
tivă ale statelor reprezentate.

Numărul mare de propuneri 
(37), depuse de statele partici
pante în comisia și sub
comisiile care se ocupă 
de aceste probleme, de
monstrează, printre altele, 
dorința țărilor europene de a 
contribui la dezvoltarea co
operării pe căi bilaterale și 
multilaterale.

Țările participante caută, 
printre altele, un teren co
mun de înțelegere mutuală 
pentru dezvoltarea cooperării 
în domeniul învățămîntului 
de toate gradele, pe bază de 
acorduri interguvernamentale 
sau interuniversitare, cerce
tează metodele de lucru pri
vind abordarea și soluționarea 
problemei echivalării diplome
lor universitare sau reprezen
tarea obiectivă a fiecărei țări 
în manualele școlare ale ce
lorlalte țări.

Diferite delegații — printre 
care și delegația română —, 
sprijinind ideea dezvoltării 
învățării limbilor străine, au 
sublinat atenția care trebuie 
acordată învățării limbilor 
de mai mică răspîndire și 
cunoașterii implicite a cultu
rilor țărilor mici și mijlocii.

In același sens, delegația 
română — alături de numeroa
se alte delegații — a accentu
at importanța deosebită pe 

urma undi scrutin, propuneri
le privind revizuirea finanță
rii politicii agricole comunita
re. Au fost analizate, totodată, 
implicațiile acceptării sumei 
de 1 miliard unități de cont 
(cota dolarului dinaintea deva
lorizărilor) pentru cheltuieli a- 
nuale incluse în politica a- 
gricolă a C.E.E.

COMITETUL SUD-VIET- 
NAMEZ PENTRU ELIBERA
REA PATRIOTILOR ȘI PAR
TIZANILOR PĂCII deținuți 
de administrația saigoneză a 
dat publicității un comunicat 
— difuzat de Agenția de presă 
„Eliberarea" —, în care denun
ță administrația Nguyen Van 
Thieu pentru suspendrea, din 
proprie inițiativă, a restituirii 
personalului civil deținut și 
pentru intensificarea lichidă
rii masive a prizonierilor poli
tici din Vietnamul de Sud.

FORȚELE PORTUGHEZE 
au efectuat raiduri aeriene a- 
supra unor zone populate din 
Republica Guineea-Bissau — 
informează un comunicat al 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, dat 
publicității. Au fost bombar
date. între altele, localitățile 
Ga-Ture. Badjol și încassol, a- 
viația portugheză lansînd în 
special bombe cu napalm.

im

care o are pentru viitorul Eu
ropei educarea tinerei genera
ții în spiritul idealurilor de 
pace și prietenie și a sugerat 
unele metode concrete privind 
colaborarea în domeniu] ma
nualelor școlare, lectura cea 
mai răspîndită la vîrsta for
mării personalității umane.

Din largul evantai al pro
blematicii culturale merită 
subliniate, printre altele, idei
le privind dezvoltarea coope
rării europene în domeniul 
cărții — de la bibliografie și 
schimbul internațional de 
carte, pînă la coeditare și 
import-export. Delegația ro
mână a sprijinit toate propu
nerile constructive în această 
materie, subliniind importan
ța pe care țara noastră o acor
dă traducerilor reciproce și 
colaborării între editurile en
ciclopedice, în vederea pre
zentării obiective și complete 
a realităților fiecărei țări în 
lucrările de specialitate ale 
celorlalte țări.

Cooperarea europeană și 
necesitatea lărgirii ei au fost 
evocate frecvent de partici
pant în discuțiile asupra ci
nematografiei, schimburilor 
artistice, conservării monu
mentelor istorice și naturale, 
cercetării științifice funda
mentale, contactelor între 
creatorii și animatorii cultu
rali etc. Cu acest prilej, a 
fost evocată necesitatea cău
tării comune de noi domenii 
și forme de cooperare, abor
dării unor studii comune pri
vind aspectele sociale ale cul
turii.

Delegația română, expri- 
mînd pozițiile principale ale 
tării noastre, evocînd practica 
României în aceste domenii, 
s-a declarat de acord cu dez
voltarea cooperării pe multi
ple planuri și în multiple 
forme, evitînd absolutizarea 
metodelor și lăsînd loc iniția
tivelor și formelor noi de co
operare.

Receptivitatea tradițională 
a României la cooperarea cul-

L ii piele din
CAMBODGIA 12 (Agerpres). 

— Grupuri de patrioți cam- 
bodgieni au blocat, marți, șo
seaua nr. 5 în vecinătatea lo
calității Pou Rolum, situată 
la 17 kilometri nord-vest de 
Pnom Penh. Comandamentul 
lonnolist a hotărît trimiterea 
unor importante forțe în zo
na șoselei nr. 5, într-o încerca
re de a opri înaintarea patrio- 
ților spre capitală.

REZULTATELE ALEGERILOR DIN VENEZUELA
CARACAS 12 (Agerpres). — 

In urma numărării a peste 
722 000 buletine de vot — din 
cele peste 4 milioane cîte au 
fost exprimate de electoratul 
venezuelean cu ocazia alegeri
lor generale de la 9 decembrie 
— Consiliul suprem electoral 
(C.S.E.) a dat publicității al 
10-lea buletin oficial. în care 
se consemnează că reprezen-

Componența noului cabinet 
zambian

LUSAKA 12 (Agerpres). — 
Președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a anunțat componen
ța noului cabinet al [ării, al
cătuit în urma alegerilor ca
re au avut loc la 5 decembrie.

In actualul guvern zambi- 
an portofoliul apărării este 
deținut de președintele Kaun
da. Primul ministru, Maianza 

turală europeană — și nu nu
mai europeană — reprezintă, 
în condițiile actuale, încă o 
ilustrare a politicii culturale 
a statului nostru, care pornind 
de la ideea originalității și 
specificului național al cul
turii, consideră că schimburi
le de valori cu celelalte cul
turi reprezintă un factor de 
progres al întregii culturi 
europene.

Același interes viu poate fi 
notat și în cadrul discuțiilor 
privind dezvoltarea cooperării 
în domeniul informației prin 
presă, radio și televiziune — 
domeniu în care țările parti
cipante sînt preocupate de 
găsirea unor fome și metode 
de cooperare acceptabile pen
tru toți, care să ducă la o 
mai activă circulație a infor
mațiilor în toate sensurile și 
în toate domeniile — politic, 
economic, cultural, științific, 
turistic, educativ 1 etc.

Crearea de facilități pentru 
desfășurarea activității ziariș
tilor străini a preocupat, în 
egală măsură, pe delegați, ca 
și alte metode care vizează 
circulația mai rapidă, mai 
completă și mai exactă a in
formațiilor scrise, a progra
melor de televiziune etc.

Delegația română, pe baza 
practicii țării noastre, a avan
sat o serie de sugestii vizînd 
dezvoltarea cooperării în a- 
ceste domenii, în același spi
rit de respect și înțelegere re
ciprocă manifestat de Româ
nia în toate sectoarele coope
rării internaționale. Natura 
diferită a opiniilor și propu
nerilor formulate ține atît de 
înțelegerea diferită a informa
ției și rolului ei în societatea 
actuală, cît și de metodele 
diferite prin care se poate 
obține o cooperare europeană 
mai accentuată în această pri
vință. Punctele de vedere di
ferite reprezintă un vast re
zervor de idei din care,, pe ba
ză de tratative, se poate ajun
ge la un consens satisfăcătoo 
pentru toate țările participan
te.

Cambodgia
Din Pnom Penh se anunță 

că premierul echipei ministe
riale lonnoliste, In Tam, și-a 
prezentat demisia, acțiune 
privită ca o nouă manifestare 
a adîncirii divergentelor în 
rîndul conducătorilor de la 
Pnom Penh. ca urmare a în- 
frîngerilor suferite pe plan mi
litar și a înrăutățirii continue 
a condițiilor economice în zo
nele pe care le mai controlea
ză.

tantul partidului 'de opoziție 
Acțiunea Democratică, Carlos 
Andres Perez, a întrunit 48,61 
la sută din sufragii (337 147 bu
letine de vot favorabile), în 
timp ce Lorenzo Fernandez, 
candidatul partidului de gu- 
vernămînt — COPEI, a obți
nut 37,84 la sută din voturile 
exprimate.

Chona, va răspunde și de 
problemele informațiilor, iar 
Vernon Mwaanga. fostul am
basador al Zambiei la Națiu
nile Unite, a primit portofo
liul afacerilor externe. La 
conducerea Ministerului de 
Interne a fost numit Aaron 
Milner.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Polițistul ; Republica : 
Perechile ; PETRILA : Cons
pirația ; LONEA — Mine
rul : Fugi ca să te prindă ; 
ANINOASA : Agentul nr. 1: 
VULCAN : Monte Carlo ; 
LUPENI — Cultural : Șapte 
zile ; URICANI: Ultimul 
războinic.

5.00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,50
Muzică ușoară ; 6,00—8,08
Radioprogramul dimineții ; 
8,25 Moment poetic ; 8,30 La 
microfon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30

Odă limbii române ; 9,50 Ti
neret, mîndria țării — cînte- 
ce ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Folclor muzical din Ol
tenia ; 10,30 Selecțiuni din 
opereta „Masca albastră'1 : 
10,45 Un mare interpret al 
viorii : Jacques Thibaud ; 
11,00 Buletin de știri ; 11.05 
Muzică ușoară ; 11,15 Din ță
rile socialiste ; 11,30 Corul 
Filarmonicii „Banatul" din 
Timișoara ; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat ; 13.00 Radiojurnal : 
13,30 Concert de prînz ; 14,00 
Compozitorul săptămînii ; 
14,40 Melodii populare ; 15,00 
Tribuna radio ; 15,15 Muzică 
de estradă ; 15,40 „Cîntare 
patriei" ; 16,15 Muzică popu
lară ; 16,30 Știința la zi ; 16,35 
Muzică ușoară ; 17,00 Ante
na tineretului ; 17,45 Muzică 
populară ; 18,00 Orele serii 5

20,00 Zece melodii preferate ; 
20,45 Consemnări ; 20,50 Cîn- 
tă Achim Nica ; 21,00 Revis
ta șlagărelor ; 21,30 Piese
instrumentale ; 21,45 Muzică 
populară ; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă .

9,00 Curs de limbă engle
ză. Lecția 69 (reluare).

9,30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 71 (reluare). 

10,00 Telex.
10,05 Cărți și idei.
10,25 Telecinemateca (relu

are).
12,05 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală.

16,00 Album : Bîtca Doam
nei.

16,15 Chimie (anul III) : 
Fonta.

16,33 Electrotehnică ; In
stalații electrice in
terioare.

17.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18,45 Universitatea TV.
19,20 1 001 de seri. Bolek și 

Lolek.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămînii: 

„Braț la braț cu tine
rețea".

20,05 Seară pentru tineret. 
22,15 24 de ore.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 12 decembrie 1973 au ie

șit cîștigătoare următoarele 
numere :

Extragerea 1: 29, 34. 19,
11, 45, 42.

Fond de premii : 703 340 lei 
Extragerea a Il-a : 25, 39, 

35. 20. 22.
Fond de premii : 501 067 lei.
Fond total de premii : 

1 204 407 lei.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :
Maximele : Petroșani : —2
grade ; Paring : 0 grade.

Minimele : Petroșani : — 15 
grade ; Paring: — 9 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 49 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme fru
moasă și geroasă cu cerul 
mai mult senin noaptea. Di
mineața ceață. Vînt slab din 
sectorul nordic.

■■■■■■■

S P O R T n TELEX ■
BELGRAD 12 (Agerpres). — 

Peste 3 000 de spectatori au 
urmărit întîlnirea internațio
nală de hochei pe gheață din
tre selecționatele Iugoslaviei 
și României, disputată pe pa
tinoarul „Tivoli" din Liublia- 
na. Hocheiștii iugoslavi au 
terminat învingători cu scorul 
de 7—2 (1—1, 1—1, 5—0), prin 
golurile marcate de Jug (2), 
G. Hiti, Puterle, Mlakar, S. 
Bervas și Jan. Punctele echi
pei române au fost înscrise 
de Tureanu și Costea.

Partida a fost condusă de 
arbitrii elvețieni Ehrenspre- 
ger și Barchten.

Kingston 12 (Agerpres). 
— Tenismanul român Ilie 
Năstase a debutat victorios în 
turneul de la Kingston (Ja
maica), unde l-a întrecut în 
primul tur, cu 6—2, 7—5, pe 
jamaicanul Audley Bell. A- 
mericanul Clark Graebner a 
dispus cu 6—2, 7—5 de Fran

cis Barnett (Jamaica), iar sue
dezul Ove Bengtson l-a învins 
cu 7—5, 6—4 pe David Pratt 
(Jamaica). Richard Russel, co
tat drept primul jucător al 
gazdelor, a pierdut cu 2—6, 
1—6 partida susținută cu en
glezul Stepen Warboys.

PARIS 12 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, în urma unei 
anchete efectuate printre zia
riștii prezenți la recentul 
„Turneu al campionilor" de 
la Boston, românul Ilie Năs
tase a fost declarat cel mai 
bun jucător de tenis din lu
me. Din 17 ziariști, 15 l-au 
desemnat „jucătorul nr. 1 al 
anului" pe Ilie Năstase, și 
numai doi pe John Newcom
be. In continuare au fost cla
sați în ordine: Stan Smith, 
Jimmy Connors, Tom Okker, 
Rod Laver, Ken Rosewall. 
Jan Kodes, Arthur Ashe, Ma

r'o PORT
nuel Orantes. La feminin, pri
mul loc a fost atribuit austra- 
liencei Margaret Court, urma
tă de Chris Evert, Billie Jean 
King, Evonne Goolagong, 
Virginia Wade, Kerry Melvil
le, Rosemary Casals, Helga 
Masthoff. Nancy .Gunther, 
Olga Morozova.

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— Proba feminină din cadrul 
concursului internațional de 
patinaj artistic de la Moscova 
a fost cîștigată de sportiva 
vest-germană Gerty Schan- 
derl cu 173,03 puncte, urmată 
de Ludmila Bakonina 
(U.R.S.S.) — 168,63 puncte,
Marion Weber (R. D. Germa
nă) — 167,64 puncte. Elena 
Moiș (România) a ocupat lo
cul 13 cu 148,99 puncte. Au 
participat 15 patinatoare din 
7 țări.

Proba de perechi a revenit 
cuplului sovietic Ludmila 
Smirnova, Alexei Ulanov.
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